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ZASTUPITELSTVO ODSOUHLASILO
ÚPRAVU CENY STOČNÉHO
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST

STRAKONICKÁ TELEVIZE JE UŽ PŘES 10 LET ŽIVOU KRONIKOU MĚSTA
l

Aktuální zpravodajství, záchrana unikátních dokumentů i mediální partnerství

Už více než deset let přináší týden co týden aktuální zpravodajství
z města a jeho blízkého okolí. Strakonická televize vstupuje do místních domácností díky kabelové síti, prostřednictvím satelitního vysílání v rámci programu Regionální televize i přes internet. Novinkou
letošního roku jsou delší sestřihy ze zajímavých akcí, které najdete
v nabídce na webových stránkách www.sttv.cz i na facebookovém
profilu televize.

Moderátorka Ludmila Vilánková ve studiu Strakonické televize.
Foto: Archiv STTV
Dnešní aktuální zprávy budou za čas
rosta města Pavel Vondrys. Stravypovídat o své době
konická televize je i proto jedním ze
zakladatelů Asociace regionálních
Program Strakonické televize je
a lokálních televizí. Ta hájí zájmy
primárně určen obyvatelům měssvých členů a umožňuje výměnu
ta. Přes internet ho však mohou
zkušeností. Společnou platformou
sledovat i rodáci či příznivci Strapro celostátní vysílání těchto makonic po celém světě. Nejvzdálelých TV studií je program Regionějšími pravidelnými diváky jsou
nalnitelevize.cz.
podle šéfredaktora STTV Roberta
Maloty zřejmě členové jedné české
Oblíbený pořad Strakonice
rodiny žijící na Novém Zélandu.
v proměnách času bude pokračovat
Odvysílané příspěvky se navíc díDosud byla a je velmi plodná
ky archivaci s přibývajícím časem
spolupráce Strakonické televize
stávají cenným zdrojem dobovés Muzeem středního Pootaví. „Leho obrazového materiálu a jakoutos například vyrábíme dva dokusi živou kronikou města. Přidanou
mentární filmy o tradici mlynářství
hodnotu místní televize oceňují
na Strakonicku a o rekonstrukrovněž pořadatelé různých, pro
ci hoslovického mlýna,“ přibližuje
město a jeho obyvatele, významRobert Malota.
ných akcí, kdy díky mediálnímu
Nejznámější a mezi místními velpartnerství Strakonické televize
mi populární byl cyklus kommohou dát o sobě a svých aktiponovaných pořadů Strakonice
vitách patřičně vědět. „Redaktoři
v proměnách času. Před lety totiž
velkých televizních stanic k nám
členové redakčního týmu STTV
přijedou většinou jen, když tuší něJaroslav Landsinger a Zdeněk Jujakou „kauzu“ spíše v negativním
nek začali z podnětu muzea zaslova smyslu nebo kdyby se tu přichraňovat a obnovovat staré filmy
hodila nějaká katastrofa. Aby ve
z archivů Fezka, ČZ i od soukroStrakonicích natočili vydařenou
mých vlastníků. „Tehdy jsme si
akci, o to obvykle zájem nemají.
uvědomili, jaké poklady držíme
Zpravodajství o normálním životě
v rukou a jaká škoda by byla se o ně
jakoby pro ně už nebylo,“ říká stanepodělit,“ vzpomíná R. Malota.

„Já jsem po archivech, v muzeu, či
přímo u pamětníků hledal k natočeným záběrům dobové informace.
Někdy to byla doslova detektivní
práce.“
Filmy se potom staly základem
pro vznik pořadu o běhu času
v našem městě, o jeho nejslavnějších i méně slavných dobách a lidech. Mezi unikáty, které televize
odvysílala patří záběry ze Strakonic 30. let minulého století. Dochovaly se také snímky z období protektorátu či osvobozování
města americkou armádou. Srdce
strakonických patriotů potěšily
i několikrát odvysílané filmy z konstrukce, výroby i zajíždění legendárních motocyklů ČZ a slávy
strakonických závodníků. Mezi
dochované a opečovávané patří
také dokumenty o vzniku Prácheňského souboru písní a tanců
či badatelské činnosti Josefa Režného. „Protože nám naši diváci
oblíbený pořad často připomínají
a ptají se na jeho pokračování, rádi
bychom se k němu opět vrátili. Bylo
by pro nás velice cenné, kdyby se
přihlásili lidé, kteří vlastní zajímavé amatérské snímky z minulosti
města, abychom mohli náš filmový
archiv doplnit a následně představit veřejnosti. Filmy, na které se
práší někde na půdě, mohou být velice cenné, ale jen tehdy, když jsou
objeveny a především odvysílány,“
dodává šéfredaktor Strakonické
televize.
(PR)
Vážení spoluobčané,
skončil školní rok, začíná čas
prázdnin a dovolených. Přitom
v letošním roce se zdá, že je všechno tak nějak „rychlejší“. Po krátké
mírné zimě přišlo brzké nádherné
jaro a podobně si pospíšilo i léto.
Alespoň podle počasí a výše teplot,
které jsme v uplynulém měsíci
zažívali. I když i tak pěkné počasí
mělo své stinné stránky. Do České
republiky přineslo bouřky s přívalovými dešti. Bohužel neminuly ani
naše město, a tak jste jistě zaznamenali tímto počasím postižené
některé části našeho města. Především lokality Hajskou, Šumavskou
a Přední Ptákovice. Následků, kte-
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ré pak likvidovaly naše technické služby, jste si jistě všimli na
fotkách v různých sdělovacích prostředcích. V současné době zpracovává odborná firma pro město
návrh na opatření, která by ve
zmiňovaných lokalitách měla řešit
především příčiny stavu, který zde
nastal, i když je potřeba říci, že zejména proti extrémním rozmarům
přírody jsme mnohdy bezmocní.
Pro děti nastal čas prázdnin, ale
pro některé školy ne. Např. v ZŠ
Dukelská bude probíhat čilý stavební ruch na tzv. krčku tak, aby
ještě v průběhu prázdnin došlo k odstranění problematických
panelů s azbestem. Celé dílo pak
s ohledem na opakované výběrové
řízení bude dokončeno na podzim,
takže na zimní období bude již
připraveno a opět provozně spojí
obě budovy školy.
Předmětem diskuzí v předprázdninovém čase se stalo v zastupitelstvu města projednávané zvýšení
stočného. Žádné zvyšování cen
není nikdy populární, a je pravdou, že pro letošní rok jsme s žádnou cenovou úpravou nepočítali.
Tato změna však byla vynucena
v souvislosti s dotacemi, které
město získalo na vodohospodářské stavby, konkrétně ČOV. Dle
podmínek musíme vytvářet stanovený objem peněz na obnovu vodohospodářského majetku a tyto finanční prostředky ani nemůžeme
využít na nic jiného. Zajištění
zásobování pitnou vodou i likvidace splaškových vod patří mezi
základní úkoly města a bez současných investic a velkých oprav
bychom toto nedokázali spolehlivě zajistit.
O prázdninách nás opět letos
čeká Mezinárodní dudácký festival. Dovolte mi, abych vás všechny pozval na bohatý program,
který je připraven a na nějž se
již nyní můžeme těšit.
Na začátku jsem napsal, že letos
je vše tak nějak rychlejší. Rád
bych všem proto popřál, aby nadcházející období prázdnin a dovolených neubíhalo tak rychle,
abychom si léto pěkně užili a načerpali nezbytné síly do dalších
školních i pracovních aktivit.
Přeji všem hezké prázdniny a dovolené.
Pavel Vondrys, starosta
1
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Z RADNICE

STRÁŽNÍKŮM POMÁHAJÍ ROMŠTÍ ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

144. jednání dne 14. 5. 2014

Dva romští asistenti prevence
kriminality jsou od června posilou pro Městskou policii ve Strakonicích. Jako zázemí jim slouží
stánek v Rennerových sadech.
Náplní jejich práce bude pomoc
strážníkům městské policie při
dohledu nad ochranou osob
a majetku a dodržováním vyhlášek a nařízení města. V ranní
dopravní špičce také dozor u přechodů pro chodce poblíž škol.
S působením romských asistentů
prevence kriminality mají dobré
zkušenosti například ve Vimperku. Podle vyjádření vrchního
strážníka tamní městské policie
Petera Macorlíka více než roční
působení dvou asistentů výrazně
přispělo například ke snížení počtu drobných krádeží. „Romští
asistenti se s lidmi ze své komunity prostě lépe domluví,“ připouští
Macorlík.
Vybraní kandidáti na asistenty
prevence kriminality absolvovali
v červnu povinné školení. V jeho
průběhu získali informace o náplni své budoucí činnosti, v konkrétních modelových situacích si vyzkoušeli různé možnosti zvládání
konfliktů a rovněž se dozvěděli
o zkušenostech svých kolegů a kolegyň působících v řadě dalších
míst České republiky.
Vedení města si od nástupu nových romských asistentů prevence kriminality slibuje více vzájemného respektu mezi obyvateli
a snazší řešení některých dlouhodobě přetrvávajících problémů

PŘÍMÝ VJEZD
DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

v komunitách ohrožených sociálním vyloučením. „Osobní a místní
znalost romské menšiny, způsobu
života těchto lidí a především
schopnost pochopit je a domluvit se
s nimi, by mohla být významným
přínosem. Nemám na mysli jen
určitou jazykovou bariéru, kterou
asistenti snáze dokáží zdolat, ale
i jiný způsob vnímání pravidel
a hodnot,“ říká Ivana Říhová, místostarostka města.
Podle velitele strážníků Milana
Michálka začnou romští asistenti
pomáhat v ulicích města již od
července, oblečeni v černých uniformách, podobných, jaké má
městská policie. Přestože nebudou mít žádné pravomoci a i konfliktní situace budou řešit z pozice
poučeného občana a nikoliv úřední osoby, pro městskou policii
znamenají plnohodnotnou posilu.
„Přibudou nám tím další ,oči‘
schopné navíc vidět i věci, které my
můžeme snadno přehlédnout. Věřím, že se tak podaří řešit některé
problémy ještě v zárodku. Zvláště
takové, které vyplývají z nevhodné
komunikace,“ říká Milan Michálek.
Jedním z prvních úkolů asistentů
prevence kriminality bylo seznámení se s vyhláškami města a následná osvěta mezi místními Romy. Jak
se svého úkolu zhostili, prověří čas.
Většinu finančních nákladů na
práci asistentů prevence kriminality pokryjí prostředky z Ministerstva vnitra ČR. Podíl města bude
činit 12 procent.
Irena Malotová (PR)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

143. jednání dne 30. 4. 2014

LEPŠÍ ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY
uzavření smlouvy na stavební
úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Poděbradova se společností Prima,
a. s., Strakonice za cenu 2 009 507
Kč (včetně DPH).
Opravy šaten, toalet a sprch by
měly být hotovy před koncem letních prázdnin.

TRIBUNA PROŠLA DALŠÍMI
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
stavební úpravu tribuny Na Sídlišti spočívající v zakrytí konstrukce
tribuny v místě podesty – pohled
směrem od hřiště.
2

S ohledem na špatný technický
stav spodní části podesty tribuny
Na Sídlišti byla v květnu provedena demontáž stávajícího oplechování a dřevotřískových desek
ve směru do hřiště. Proběhla
oprava dřevěné konstrukce, na
které byly umístěny hliníkovoplastové desky pro informační
tabule. Tribunu čeká ještě během července osazení bezpečnostní výplně zábradlí.

PO TRIBUNĚ SVĚTELNÁ
TABULE
zakoupení světelné tabule (časomíry, určení skóre) o rozměrech
120 x 100 cm od společnosti Belsport, s. r. o., za cenu 26 500 Kč
pro potřeby sportoviště Na Sídlišti.

uzavření smlouvy na dodavatele
stavby komunikačního napojení
průmyslové zóny U Blatenského
mostu se společností Silnice Klatovy, a. s., za cenu 8 183 065 Kč
(včetně DPH).
Z Písecké ulice bude vybudováno
komunikační napojení do průmyslové zóny U Blatenského mostu.

I VE ŠKOLÁCH BUDE
O PRÁZDNINÁCH
STAVEBNÍ RUCH
uzavření smlouvy na venkovní
zpevněné plochy a zahradu ZŠ Povážská se společností Prima, a. s.,
Strakonice za cenu 1 479 912 Kč
(bez DPH).
Bližší informace vám přineseme
v srpnovém Zpravodaji 2014.

ČINNOST V KULTUŘE
PODPOŘENA
poskytnutí příspěvků na činnost
v oblasti kultury v roce 2014 Skupině historického šermu Vendetta
10 000 Kč, Divadelnímu souboru
Čelakovský 30 000 Kč, Loutkové
scéně Radost 15 000 Kč, Mladé
dudácké muzice 5 000 Kč, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice,
pěveckému sboru 10 000 Kč, Prácheňskému souboru písní a tanců 20 000 Kč, Dětskému folklornímu souboru Prácheňáček
25 000 Kč, Dechové kapele Nektarka 5 000 Kč, Taneční skupině
Rozálie 10 000 Kč, RM dance studiu 10 000 Kč, Jednotě K. H. Borovského 2 000 Kč, Jiloro, o. s.,
5 000 Kč, CTS Sluníčko 10 000
Kč, BAGS, pop/rocková kapela
5 000 Kč, Občanskému sdružení
Sunshine Cabaret, Jsme Strakonice – Park Open 7 000 Kč.
Dále poskytnutí příspěvků ve výši
10 000 Kč Klubu přátel ZUŠ
Strakonice na zajištění účasti pěveckého sboru Fere Angeli na mezinárodním festivalu pěveckých
sborů a orchestrů Istra Music Festival v Chorvatsku v Poreči v termínu 10.–13. dubna 2014, 5 000 Kč
CTS Sluníčko na XIV. ročník taneční přehlídky Dance show 14. 6.
2014, 5 000 Kč Dětskému folklornímu souboru Prácheňáček na
účast na Slavnostech lokality Vladimirescu v Rumunsku 5.–9. 6.
2014, 1 500 Kč Občanskému
sdružení Sunshine Cabaret na

vernisáž ve veřejné galerii Artwall
Strakonice, 5 000 Kč Taneční skupině Rozálie na účast na Mistrovství České republiky v country tancích dětí v Rakovníku v termínu
9.–11. 5. 2014, 20 000 Kč Gymnáziu Strakonice na účast v mezinárodním workcampu konaném
v partnerském městě Bad Salzungenu (SRN) v termínu 22.–29. 6.
2014, 20 000 Kč DDM Strakonice
na akce a soutěže konané u příležitosti 50. výročí založení, 20 000
Kč ZŠ Poděbradova na akce konané u příležitosti 50. výročí založení, 1 000 Kč Jiřímu Máškovi na
dopravu k zajištění kulturní akce
Strakonice v republice v Českých
Budějovicích dne 19. 4. 2014.

VÝMĚNA OKEN USPOŘÍ
ENERGII
uzavření smlouvy na výměnu
oken MŠ Holečkova 413 za cenu
720 109 Kč (bez DPH).

VÝŠE ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání v období od 1. září 2014
do 31. srpna 2015, a to následovně: MŠ Šumavská 200 Kč, MŠ
A. B. Svojsíka 260 Kč, MŠ U Parku 275 Kč, MŠ Čtyřlístek 300 Kč,
MŠ Lidická 305 Kč.
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na
předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.
Děti navštěvující poslední ročník
školky úplatu nehradí. Více informací je k dispozici v jednotlivých
mateřských školách.

145. jednání dne 21. 5. 2014

TOALETY V LETNÍM KINĚ
uzavření smlouvy na stavební úpravy záchodů v letním kině se společností PP–servis Plzeň, s. r. o., za
cenu 901 754 Kč (bez DPH).

NOVÝ CHODNÍK
OKOLO ŠKOLKY ŠUMAVSKÁ
uložení teplovodů na pozemcích
v majetku města Strakonice.
Nejpozději v příštím roce získá
po uložení teplovodů chodník
u MŠ Šumavská nový povrch ze
zámkové dlažby.
Usnesení z jednání rady města
je na www.strakonice.eu.
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INFORMACE

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
4. 6. 2014 rozhodla obsadit níže
uvedenou bytovou jednotku přímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, na základě nejvyšší nabídky:
– byt č. 003 o velikosti 2+1 v čp.
792, ul. Husova, Strakonice I

o výměře 58,80 m2, minimální
cenová nabídka 600 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 21. července 2014 od
15.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.:
383 700 303 nebo na úřední desce
MěÚ.

DALŠÍ ŽLUTÝ KONTEJNER PRO POMOC POTŘEBNÝM

Práce na sochařském portrétu slavného rodáka Josefa Režného pokračují. Sochaře Zdeňka Josefa Preclíka jsme zastihli v jeho ateliéru v Praze
na Žižkově 16. května. Podoba vyvedená v hlíně byla již hotova, stejně jako sádrový odlitek, který poslouží ve slévárně ve Staré Huti pro výrobu
formy určené k odlití z bronzu. Slavnostní odhalení bronzového sochařského portrétu na žulovém podstavci se uskuteční u příležitosti XXI.
Mezinárodního dudáckého festivalu.
Foto: David Andrlík, archiv MěÚ

ZASTUPITELSTVO ODSOUHLASILO ÚPRAVU CENY STOČNÉHO
Zhruba o 2,50 Kč více (bez DPH)
za m3 odpadové vody zaplatí Strakoničtí ve druhém pololetí roku
2014. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města Strakonice na základě
podmínek stanovených Státním
fondem životního prostředí, prostřednictvím kterého Strakonice
čerpaly dotace na intenzifikaci čistírny odpadních vod.
Město je po dobu deseti let od
ukončení realizace akce povinno
zabezpečit finanční udržitelnost
projektu a zajistit soulad s cenami
pro vodné a stočné podle finanční
analýzy a za podmínek stanove-

ných Fondem. Současně s cenou
za stočné bude navýšeno také nájemné z provozu vodohospodářského majetku města Strakonice,
který spravují technické služby.
Příjem z provozu vodohospodářské infrastruktury bude dle podmínek Fondu použit pro správu,
obnovu a případné rozšíření vodovodů a kanalizací.
Projekt intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace byl realizován v letech 2010–2013. Na dílo za 370
milionů korun město získalo dotaci z Operačního programu životní
prostředí ve výši 202 miliony korun.

Druhý žlutý kontejner broumovské Diakonie byl umístěn ve Strakonicích na parkoviště pod kostelem sv. Markéty. Odkládat do
něj lze nepotřebné, ale ještě použitelné oblečení, boty, kabely,
deky, lůžkoviny, ručníky či látkové
a plyšové hračky. Přetříděné věci
budou použity vesměs k humani-

VELKOOBJEMOVÉ NÁDOBY NA MĚSTSKOU ZELEŇ PŘITAHUJÍ
POZORNOST
Rozruch i nejrůznější reakce, od
veskrze pozitivních po zcela odmítavé, vyvolala instalace obřích
květináčů na kruhové křižovatce
Volyňská x Podsrpenská. Nádoby
v Česku dosud nevídaných rozměrů zakoupil odbor životního prostředí, jako pověřený správce
městské zeleně.

Květinová výzdoba na Velkém náměstí.
Foto: Archiv MěÚ

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD OD 1. 7. 2014
Město Strakonice i ČSAD STTRANS, a. s., shromáždily náměty a připomínky občanů, projednaly je a výsledkem jsou úpravy jízdních řádů
MHD Strakonice s platností od 1. července 2014. Pro občany města
Strakonice budou zavedeny nově čtyři páry spojů, zajišťujících hlavně
návoz a odvoz dětí do škol a umožňující zlepšení dopravního spojení
v pracovních dnech mezi Starým Dražejovem a vlakovým nádražím.
O víkendu dojde k rozšíření nabídky o jeden pár spojů v poledních hodinách mezi Modlešovicemi a Starým Dražejovem. Současně od prvního července dojde k drobným časovým úpravám a úpravám tras některých spojů, vše bude řádně a včas zveřejněno obvyklým, a pro cestují
veřejnost dostupným způsobem. Další změny jsou plánovány na konci
roku. Případné připomínky pošlete prosím na odbor dopravy MěÚ
Strakonice.
Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

tárním účelům. Před vhozením
do kontejneru je třeba vše dobře
zabalit do igelitové tašky, aby se
zabránilo znehodnocení takto darovaného textilu. Diakonii Broumov, s. r. o., znají občané Strakonic jako pořadatele pravidelných
sbírek humanitární pomoci.
(PR)

„V rámci péče o mobiliář postupně
vyřazujeme esteticky nevzhledné,
poškozené či jinak nevyhovující letité nádoby z vymývaného betonu
a nahrazujeme je nádobami novými, z moderních materiálů,“ vysvětluje pracovník odboru Ondřej
Feit. „Jako první byly v minulých
letech zakoupeny květinové pyramidy z pozinku, postupně následovaly závěsné truhlíky na veřejné
osvětlení, zábradlí a mříže, plastové květinové pyramidy a velkoobjemové mísy.“
Většinu těchto dekorativních novinek si opatřily Strakonice mezi

prvními v České republice. Po letech se však podobné nádoby staly
standardní a nepostradatelnou výbavou v mnoha dalších městech.
Dosud poslední novinkou jsou
právě zmíněné velkoobjemové
květníky od italského dodavatele.
U našich sousedů na západ od
hranic jsou sice již běžně používány, v Česku však jde zatím o něco
zcela neobvyklého. Velkoobjemové nádoby z tvrzeného plastu, jejichž objem činí mezi 450–2500
litry, mají pro své využití vynikající vlastnosti, jsou velmi lehké, ale
zároveň mimořádně odolné. Dá se
předpokládat, že by mohly sloužit
k dekorativním účelům mnoho let.
„Zakoupili jsme sedm květníků
v různých velikostech. Jejich cena,
130 000 korun bez DPH, byla velmi výhodná. Totiž díky tomu, že
město Strakonice bylo jedním
z prvních odběratelů v ČR, se podařilo získat 60% slevu,“ dodává
Feit.
Nádoby budou v letošním roce použity nejen k oživení kruhového
objezdu na Volyňské, ale také další kruhové křižovatky Ellerova x
Písecká, parčíku u Prioru a gabionové zdi na Velkém náměstí. Dvě
z nádob jsou navíc svítící. Barvu
světla je možné měnit v širokém
spektru dálkovým ovládáním.
V letošním roce bude svítící květník umístěn v parčíku před Priorem, kam byla přivedena elektřina
již v zimě pro jinou tenkrát neméně diskutovanou dekoraci – obří
adventní věnec.
(PR)
3

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 7/2014

ZPRÁVY

ZÁSTUPCI MĚSTA PŘEVZALI ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
Do polské Wroclawi se vypravili
v červnu zástupci města Strakonice, aby zde převzali zvláštní ocenění udělené v rámci Ceny Rady
Evropy pro krajinu za desetiletý
projekt Ekologická výchova města
Strakonice rok za rokem aneb Putování zemí zamyšlenou.

kterou město Strakonice ve spolupráci s městy Blatná a Vodňany
realizuje již od roku 2003.
Strakoničtí v rámci prezentace
svého města zahraniční kolegy potěšili předáním balíčků „Strakonické louky“. Ta může nyní s trochou nadsázky rozkvést od Litvy
až po Azorské ostrovy. Zúčastněné rovněž pozvali na 21. Mezinárodní dudácký festival.
Profesor Adam Jezierski, prorektor pro výzkum a zahraniční
vztahy Wroclawské univerzity,
provedl strakonické hosty hlavní univerzitní budovou a přijal
malé upomínky na Strakonice.
Pracovníci odboru životního prostředí na Nejvíce jej potěšily podobizny
akademické půdě s prorektorem Wroc- dvou velikánů českého nárolawské univerzity Adamem Jezierskim.
da Jana Evangelisty Purkyně
Foto: Archiv MěÚ a strakonického rodáka FranSoutěže se zúčastňují nejlepší evtiška Ladislava Čelakovského, kteropské národní projekty zaměřené
ří svého času na univerzitě půna přírodu a krajinu. Strakonický
sobili. Wroclawská mise ukázala
projekt uspěl mezi 18 dalšími
Strakonice jako zajímavé modernominovanými. Jde o mimořádný
ní město mající Evropě co nabídmezinárodní úspěch systematicnout.
ké práce na poli ochrany přírody,
Miroslav Šobr, odbor ŽP

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
Bezpečnější přecházení přes frekventované komunikace zajistí nasvětlení dalších přechodů pro
chodce. Město získalo příspěvek
152 tisíc korun z Grantového programu Jihočeského kraje, který
bude použit na realizaci nasvícení
dvou přechodů pro chodce na Radomyšlské a jednoho ve vnitrobloku sídliště Stavbařů.
„Osvětlen bude například přechod
u vjezdu do areálu nemocnice,“
upřesňuje investiční technik Michal Bezpalec. Ve Strakonicích je
v současné době osvětleno kolem
dvaceti křižovatek a zhruba 30 samostatných přechodů pro chodce.

Vloni byly vybaveny osvětlením
přechody v Bezděkovské ulici a Na
Ohradě. „V příštím roce bychom
rádi realizovali osvětlení dalších
přechodů – v Tovární ulici u teplárny, na Sídlišti nad Jezárkami
u točny MHD a na Podsrpu,“ doplňuje Bezpalec.
Podle sdělení Václava Býčka, vedoucího odboru dopravy MěÚ, je
většina přechodů ve městě již
vybavena osvětlením nebo jinými
bezpečnostními prvky. Bezmála
stovka jich byla upravena ve druhé polovině uplynulé dekády
v rámci projektu Bezpečné a bezbariérové město.
(PR)

SEDMDESÁT SEDM STATEČNÝCH HLEDALO DESATERO
VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ
V úterý 10. června se uskutečnilo již 8. Fórum Zdravého města
Strakonice. Pokud by mohlo dostat nějaké označení, hodilo by se
tropické, protože venkovní teplota
značně přesahovala 30 °C a bylo
veliké dusno.
Možná právě díky nepříznivým
klimatickým podmínkám bylo jednání mimořádně zajímavé a u šesti diskuzních stolů přineslo řadu nových a neotřelých námětů,
z nichž bylo opravdu náročné vybrat jen 12 kandidátů na ty nejvýznačnější.
Mezi nimi úplně nejvíc hlasů získalo těchto pět námětů:
l Podpora rozšíření psychologických služeb pro různé cílové skupiny
l Vybudovat volnočasový park
s více travnatými plochami
l Revitalizace staré řeky

Zřízení třídy pro děti od 2 let při
některé stávající mateřské škole
l Vybudování kompostárny a systém třídění bioodpadu
O tom, které ze všech dvanácti námětů se stanou prioritními rozhodla ještě ověřovací anketa, její
konec byl po uzávěrce tohoto čísla
Zpravodaje a celkové výsledky tak
přineseme v srpnovém čísle.
Zajímavá situace vznikla i při
hlasování o aktivitě, která si odnese šek. Aktivita Českého svazu
ochránců přírody na záchranu
obojživelníků a vybrané aktivity
organizace diabetiků získaly na
druhém a třetím místě shodný počet hlasů. Suverénně nejvíce hlasů
a šek na 10 000 Kč si tak odnesli
studenti z ST Racing Teamu, kteří
uspěli v soutěži Formule do škol.
Michal Novotný, koordinátor zdravého města
l

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Prudké přívalové srážky, které
ve Strakonicích v pozdně jarním
a letním období občas zažíváme,
mohou způsobit lokální povodně.
V důsledku takových srážek došlo
například k zaplavení viaduktu
u nádraží v Podsrpenské ulici. Zeptali jste se nás, zda investiční prostředky na nákladnou rekonstrukci kanalizace, která tento jev měla
eliminovat, nebyly vynaloženy zbytečně. O vysvětlení jsme požádali Ing. Ludvíka Němejce, ředitele
Technických služeb Strakonice.
K zaplavování viaduktu lze jen velice
stručně vysvětlit, že k zatápění dochází zejména vodami, které tečou
povrchem a uliční vpusti pod viaduktem je při určité intenzitě a době
trvání přívalového deště již nejsou

schopny pojmout. Investice do štoly
Andrea nelze v žádném případě
označovat za zbytečnou. V době
deště odvádí štola velké množství
dešťových vod z ulice Podsrpenské,
Českých lesů, Václavské, Hallovy
a Volyňské. Tím výrazně pomáhá
a odlehčuje potrubí, které odvádí vodu právě z nejnižšího místa viaduktu. Ovšem za určité situace, která
právě nastala při posledním přívalovém dešti, nelze viadukt před zatopením ochránit. Dopad řádění živlů
však je díky štole výrazně utlumen.
Do budoucna je tématem k dalšímu
zlepšování situace se zatápěním viaduktu při přívalových deštích snaha dostat více dešťových vod tekoucích povrchem do štoly Andrea.
(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
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provoz
provoz

Stavbařů (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625)
Šumavská

provoz

provoz
provoz

provoz

provoz
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SVATEBNÍ OBŘADY VE STRAKONICÍCH
Stále častěji se obrací snoubenci
na Městský úřad ve Strakonicích
se žádostí o uzavření manželství na
různých místech v rámci správního
obvodu našeho matričního úřadu.
Snoubenci si oblíbili prostory v blízkosti hotelů a restauračních zařízení, ale i soukromí zahrad a domů.
Matriční úřad vychází žadatelům
vstříc, ale vždy musí posoudit vhodnost vybraného místa pro konání
sňatečného obřadu zejména s ohledem na zachování slavnostního charakteru a důstojnosti tohoto aktu.

Nová květinová výzdoba obřadní
síně Městského úřadu Strakonice.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
Popularitu získávají sňatečné obřady konané mimo prostory stanovené radou města (obřadní síň
strakonické radnice a obřadní síň
v prostorách strakonického hradu). V roce 2013 se uskutečnilo ve
Strakonicích 110 obřadů a z toho
8 mimo stanovená oddávací místa. V roce 2014 je do konce května
zaevidováno 93 žádostí o uzavření
manželství, z toho již 19 mimo
stanovená oddávací místa.

Rada města přihlédla ke skutečnosti, že se sňatečnými obřady konanými mimo stanovená oddávací
místa jsou spojeny vyšší nároky na
zajištění řádného průběhu tohoto
obřadu a město poskytuje „nadstandardní“ služby zahrnující zejména nutné předchozí posouzení
místa konání obřadu, rozvržení
prostorového uspořádání pro konání obřadu, řešení tzv. „mokré
varianty“, zajištění vozidla a řidiče
pro dopravu oddávajícího a matrikářky na místo konání obřadu,
přesun z jednoho místa konání na
místo další a vyřešila tyto náklady
formou tzv. provozního poplatku
za takovýto sňatečný obřad.
Rada města stanovila od 1. 1.
2015 poplatek 1 000 Kč za sňatečný obřad konaný v areálu strakonického hradu – mimo obřadní
síň (zejména nádvoří hradu, kapitulní síň, park u hradu), 3 000 Kč
za sňatečný obřad konaný na jiném vhodném místě ve správním
obvodu matričního úřadu – Městského úřadu Strakonice.
Zaplacením provozního poplatku
není dotčena povinnost uhradit
příslušný správní poplatek, který
se hradí za sňatečný obřad konaný mimo stanovenou dobu a stanovené oddávací místo.
Svatební obřady konané na romantických místech mimo stanovené prostory se stávají pro
snoubence lákavé, přesto však
i klasické obřady konané v obřadní síni mají své kouzlo, konkrétně
i obřadní síň na městském úřadě
nedávno prošla modernizací.
Anežka Lukešová, oddělení matrik

VAŠE AKCE NA NAŠEM WEBU
Připravujete kulturní akci, kterou byste si přáli
zpropagovat na oficiálních internetových stránkách města Strakonice? Neváhejte a zašlete nám
stručný text o Vaší akci a plakát
na e-mailovou adresu infocentrum@strakonice.eu. Připravený
text můžete také donést k nám do

informačního centra přímo osobně. Otevírací doba je každý všední
den od 8.00 do 18.00 hodin. O víkendu je to v sobotu od 9.00 do
13.00 hodin. Akci Vám rádi uveřejníme na webové stránky a plakát vyvěsíme na nástěnce ve foyer
městského informačního centra.
Vše je zdarma!
Olga Maroušková, MIC

STRAKONICKÁ ŠIFRA ZAČÍNÁ
Strakonická šifra je questingová
hra, která zábavně popisuje nejvýznamnější památky města pomocí básniček. Quest neboli hledačka je známá ve světě i na
jiných místech v České republice
(více informací na stránkách
www.questing.cz). Naše putování
se skládá ze 14 zastavení a zavede
vás na nejzajímavější místa ve

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO
RUCHU
V mateřských školách postupně přibylo 250 míst
Město Strakonice je zřizovatelem deseti mateřských a čtyř základních
škol.
Situaci v mateřských školách v posledních letech ovlivnil rostoucí počet narozených dětí. Stoupal tak i počet žádostí o umístění dítěte v mateřské škole. Vedení radnice na situaci vstřícně zareagovalo. „Kapacita mateřských škol ve Strakonicích byla za posledních deset let postupně
navýšena o více než 250 míst,“ říká vedoucí odboru Libuše Řeřábková.
Nově byla např. v r. 2009 otevřena nová dvoutřídní Mateřská škola
Stavbařů s kapacitou 56 dětí. V roce 2012 vzniklo v bývalé školní budově v Lidické ulici odloučené pracoviště MŠ U Parku tvořené jednou
třídou pro 28 dětí a novou výdejnou. Z někdejší školní jídelny byla ve
stejném roce vybudována v MŠ Šumavská nová třída s 24 místy.
Zlom představovaly zápisy do mateřských škol v roce 2013/2014. Počet zájemců se vlivem demografického vývoje po letech ustálil a odpovídá zhruba počtu uvolněných míst. Mateřské školy ve Strakonicích
byly schopny po několika letech přijmout všechny děti, jejichž rodiče
umístnění potřebovali, bez nutnosti dalšího navyšování kapacity. Při
zápisech do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 bylo přijato do
strakonických mateřských škol celkem 284 dětí.
„Vlna silnějších ročníků se přenesla i do základních škol. V září letošního roku poprvé usedne do lavic prvních tříd strakonických základních
škol 300 dětí, zatímco na konci června opustilo školu 195 žáků devátých ročníků,“ doplňuje vedoucí odboru školství a cestovního ruchu.

Městské informační centrum Strakonice
Občanům i návštěvníkům města je k dispozici bezbariérové informační centrum, které sídlí na Velkém náměstí. Jeho cílem je nabídnout
turistům na míru šité tipy na výlety podle jejich zájmů v okolí města.
Pracovní doba infocentra je v hlavní turistické sezoně (květen–září)
prodloužena denně do 18.00 hodin a v sobotu je otevřeno od 9.00–
13.00 hodin. Zahraniční návštěvníci se zde domluví anglicky, německy i francouzsky.

Pomáháme starším spoluobčanům
Specializované infocentrum pro seniory vzniklo v závěru loňského roku, aby přispělo ke spokojenějšímu životu seniorů ve městě. Sídlí
v centru města v ulici U Sv. Markéty čp. 58 a nabízí v příjemném prostředí (v létě i s venkovním posezením) informace o výhodách a aktivitách pro seniory např. v oblasti kultury, sportu, zdraví, vzdělávání
i dopravy.

Dětští zastupitelé oživili tradici masopustního průvodu
Projekt dětského zastupitelstva je další náplní práce odboru školství
a cestovního ruchu. „Vloni děti pomáhaly s vypravením prvního masopustního průvodu městem a v letošním roce se k nim už připojila i řada
obyvatel,“ říká Martina Dubová, která má projekt DZ na starosti. Své
úsilí mladí zastupitelé zaměřují především do oblasti, které je zajímají
či trápí. Můžeme je tedy vidět například při čištění města nebo nyní
také při tipování vhodných památek pro poznávací turistický projekt
Strakonická šifra. Jde o hru, která vás již o letošních prázdninách provede městem.

Jaké akce vás čekají ještě do konce roku?
Strakonicích. Hrací karty jsou k dispozici v městském
informačním centru na Velkém náměstí a v areálu strakonického
hradu. Na ty, kdo vyluští tajenku,
čeká na konci cesty odměna.
Martina Dubová, odbor školství
a CR

S pracovníky oddělení cestovního ruchu se veřejnost setkává při akcích, které pro ni připravují. V druhé polovině letošního roku to bude
například Prohlídka městem za magického úplňku (9. září) a kulturní
program v rámci Václavské pouti (27. a 28. září). Těšit se budeme
moci také na Ukončení cyklistické sezony na cyklotrase Volyňka
(4. října) nebo zvonkový průvod při Slavnostním zahájení adventu
(30. listopadu). Jste-li soutěživí a výtvarně zruční, určitě vás potěší
také dvě soutěže Nejkrásnější hnětynka a Když sněhová vločka zebe.
(PR)
5
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UDÁLOSTI

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Hledaná osoba skončila na Policii ČR
Dne 4. 5. byli strážníci městské policie požádáni kolegy z Policie ČR o předvedení hledaného muže, který se
měl zdržovat v jednom z místních
barů. Strážníci na místě hledanou
osobu odpovídající popisu nalezli.
Vyzvali jej k prokázání totožnosti.
Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu Policií ČR.
Jelikož muž nereagoval na žádné
výzvy strážníků, byl následně za
pomoci donucovacích prostředků
předveden na OO PČR.
Muž se snažil vytahovat z hradní
kašny mince
V odpoledních hodinách dne 8. 5.
zjistil strážník stálé služby opět
za pomocí kamerového systému,
jak na nádvoří hradu neznámý
muž vytahuje pomocí provázku
a magnetu mince ze studny. Na
místo byla vyslána hlídka městské policie, která u muže provedla kontrolu totožnosti. Vzhledem
k tomu, že se dotyčný v posled-

ních třech letech nedopustil žádné jiné majetkové trestné činnosti, byl strážníky vyřešen
v blokovém řízení.
Muž vyřešil svůj vztek ničením
V odpoledních hodinách dne
12. 5. přijal strážník městské policie oznámení na linku tísňového
volání (156) od ženy, která viděla muže na kole, kterak kopl do
skleněné výplně obchodu v ulici
Bezděkovské a nyní odjíždí směrem ke světelné křižovatce do
ulice Písecké. Strážník muže dle
uvedeného popisu zastihl v ulici
Textiláků. Muž sdělil, že skleněnou výplň rozbil, protože mu zde
špatně opravili jeho kolo a on měl
vztek. Strážník muže vyzval, aby
jej následoval k uvedené provozovně. Na místo se dostavil i majitel provozovny, který se s mužem
domluvil na uhrazení vzniklé škody. Jelikož se nejednalo o trestný čin, bylo strážníkem sepsáno
oznámení o přestupku a předáno
k dořešení na odbor vnitřních věcí
MÚ Strakonice.

Městská policie hledá majitele vraků, v případě informací volejte prosím
linku 156.
Foto: Archiv městské policie

POSTUP PŘI NÁLEZU INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
Najdete-li někde pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku, doporučujeme na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví NESAHAT a zavolat na linku tísňového volání 156. Strážníci jsou v tomto směru vyškolení. Stříkačky a jehly uloží do plastového kontejneru a zabezpečí jejich
bezpečnou likvidaci. Při neodborné manipulaci s kontaminovanou jehlou hrozí nebezpečí nákazy infekční chorobou, jako je např. hepatitida
B nebo virus HIV.
6

Na autobusových zastávkách
jest kouření zakázáno!
Ve večerních hodinách dne
15. 5. zjistil strážník městské policie při kontrole autobusového
nádraží muže, kterak zde v prostorách, kde toto jest zakázáno,
kouří. Po kontrole totožnosti byl
muž na místě vyřešen v blokovém řízení.
Mladíci znečišťovali veřejné prostranství
V brzkých ranních hodinách v neděli 18. 5. spatřil v ulici Lidické
strážník městské policie za pomoci kamerového systému dva mladíky, kteří dojedli zde zakoupené
občerstvení a poté odhodili odpadky na chodník. Následně vykonali potřebu na zeď domu.
Hlídka, která byla na místo přivolána, je vyřešila v blokovém řízení.

Muž si odnášel zeminu ze záhonu
V ranních hodinách dne 24. 5.
jsme přijali oznámení na linku tísňového volání městské policie
(156), že u kruhového objezdu
v křižovatce ulice Podsrpenské
a Volyňské si nějaký muž nabírá
do kbelíku zeminu a květiny ze
záhonu. Strážníci na místě muže
zastihli a vyřešili za přestupek
v blokovém řízení.
Muž porušil vyhlášku o konzumaci alkoholu
V odpoledních hodinách dne
28. 5. spatřil strážník městské policie, za pomoci kamerového systému, muže, který u dětského hřiště
v Rennerových sadech konzumoval alkoholický nápoj. Hlídka, která byla na místo přivolána, jej následně vyřešila v blokovém řízení.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

DRUHÝ ROK S PROJEKTEM MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ VE VÝUCE
ZŠ Povážská pokračuje i v letošním školním roce v aktivitách,
které nabízí využití finančních
prostředků z grantu z OP VK
v hodnotě 6 533 000 Kč. Grant je
zaměřen na inovaci metod a forem
práce při výuce přírodovědných
a technických předmětů.
V prosinci a v dubnu opět proběhly
tzv. „řemeslné tvořivé středy“. Žáci si vyzkoušeli např. quilling, plstění, práci s hlínou, drhání, pletení
z pedigu, vyráběli ozdoby z filce,
svíčky, dřevěné sáňky, vytvářeli
nitěnou grafiku, pekli perníčky,
aranžovali květníky, malovali na
hedvábí, zdobili vajíčka a učili se
základním dovednostem na hrnčířském kruhu. Ve spolupráci s partnerem projektu VOŠ, SPŠ a SOŠ
řemesel a služeb Strakonice a DDM
Strakonice proběhla v květnu tzv.
„technická tvořivá středa“, jíž se
účastnili žáci druhého stupně se
zaměřením na volbu povolání. Činnosti byly různorodé – na SOU řezali žáci závity, v DDM pracovali
s elektropřístroji, učili se tvořit webové stránky, na SPŠ získávali první zkušenosti s CNC stroji, modelovali ve 3D, upravovali fotografie, ve
školních dílnách pracovali se dřevem, učili se drátkování, ve fyzice
plnili úkoly se softwarem PASCO.
Stejně jako vloni se konal školní
projekt ke Dni Země. Byl připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Šobrem a Ing. Romanem
Nejdlem. Podle jednotlivých ročníků absolvovali žáci naučnou
stezku na Podskalí, vydali se kolem Volyňky, prošli chráněnými
územími Kuřidlo, Ryšovy, Bažant-

nice u Pracejovic, Tůně u Hajské,
plnili zde úkoly a pracovali se senzory PASCO, čistili studánky a jejich okolí na Podsrpu. Žáci 9. ročníků připravili ekologickou soutěž
pro děti z prvních tříd.
Další část peněz sloužila k financování exkurzí a vícedenních pobytů
– navštívili jsme muzeum Škoda
v Mladé Boleslavi, podnik na výrobu plastů ve Čkyni, Národní technické muzeum v Praze, Techmánii
v Plzni, Botanicus v Ostré. Děti také absolvovaly třídenní pobyt v přírodovědném centru ve Stožci,
exkurze po Šumavě, do Podyjí
a Lednicko–valtického areálu.
Učitelé se opět školili, tentokrát
získávali znalosti při práci s PASCEM v biologii, chemii, ve fyzice
a zeměpise.
Škola nakoupila další nové pomůcky: GPS navigace, stavebnice
Merkur, stavebnice Geomag, buzoly, základní mapy ČR, odbornou
literaturu a metodické materiály.
Učitelé vytvářejí pracovní listy
a nové výukové materiály se senzory PASCO pro zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii za pomoci
interaktivních tabulí prezentují
svoji práci a napomáhají novým
formám výuky a mají zajištěnu
i zpětnou vazbu – evaluaci, kdy
vyhodnocují výsledky elektronickými odpovědnými systémy.
Zbylé finanční prostředky projektu čerpá škola do konce roku
2014.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy
(www.zs-povazska.strakonice.eu).
Zuzana Koutenská
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STRAKONICKÁ TANEČNÍ SKUPINA VYSTUPOVALA
ZA HRANICEMI REGIONU
Taneční skupina Osm a půl opice z DDM Strakonice cestovala
po České republice. O posledním
květnovém víkendu se vypravila
hned na dvě významné akce – jednou byla taneční přehlídka Country tanečních skupin v České Lípě k dvacátému výročí založení

ních čísel, které během tří koncertů zhlédli děti od tří let až po
pana starostu a dospělé publikum
při večerním hlavním programu.
V Račicích se formou dobrovolného vstupného vybrala pro klienty částka 10 000 korun, která pomůže na zakoupení slunečníku na

Country Taneční skupina Osm a půl opice ukázala své taneční umění po
Čechách.
Foto: Archiv taneční skupiny
CCCDCA (Českomoravská asociace dětských country tanečních
skupin) a druhou byl nadační festival Country a bluegrass nad Berounkou v Račicích u Křivoklátu
na podporu zámku Leontýn, kde
sídlí Dům pro mentálně postižené. Z obou akcí si přivezli mnoho zážitků a nových zkušeností.
V České Lípě tančilo dalších devět
skupin z celé republiky. Plné sály
tleskaly sérii dvou hodin taneč-

terasu Leontýnu. Mimo taneční
skupiny zde vystoupilo na 15 kapel v rytmu převážně country. Jelikož pořadatel je dobrým kamarádem a zúčastnil se se svou
kapelou i Opičího Westernového
dne, všichni se dobře znali a celý
víkend si užili.
Pokud chcete o tomto víkendu vědět více navštivte webové stránky
www.osmapulopice.cz.
Zbyněk Mařík

SLAVÍCI NAD OTAVOU
Setkání jihočeských básníků tří generací se 5. června uskutečnilo ve
strakonické Šmidingerově knihovně. Svá poetická křídla Slavíci nad
Otavou roztáhli už potřetí, a to po
dlouhých šesti letech. Duchovní
otec těchto podvečerů, Miroslav
Kovářík, si spolu s Radkem Bláhou tentokrát pozvali osm básníků, kteří prošli Zeleným peřím.
Milovníci poezie vědí, že to byl autorský rozhlasový pořad M. Kováříka, ve kterém jedinečný interpret
tvorby českých i světových básníků představoval mladé začínající
autory a pomáhal jim rozlétnout se
do podvědomí posluchačů. Po zrušení Zeleného peří na rozhlasových vlnách M. Kovářík přenesl
svůj pořad na prkna pražské Malostranské besedy a příležitostně
i na jiná pódia, aby dál mohl pomáhat mladým básníkům a poskytnout prostor pro zviditelnění
těm již „zavedeným“. A tak jsme si
ve čtvrtek vedle veršů ostříleného
barda Jiřího Staňka ze Stach po-

slechli i tvorbu mladého autora
Marka Dunovského nebo lékaře
Václava Bočka z Písku, místního
knihovníka Petra Kalaše, učitele
Michala Štěpánka či Sebastiana Petrpana. Strakoničák MUDr.
Martin Gregora to sice na setkání
nestihl, ale i tak se u jeho vtipných
básniček publikum upřímně pobavilo. Jak však ukázal bleskový
průzkum M. Kováříka na závěr
setkání, ten večer přítomné nejvíc
oslovila poetika mladého básníka
a redaktora Radka Štěpánka, který
sklidil velké uznání přítomných.
Na večeru s poetickými slavíky, co
se slétli nad Otavou, jsem vstupy
jednotlivých autorů mohl oddělovat já se svými písničkami a měl
jsem tak možnost představit svou
hudební tvorbu strakonickému publiku, za což jsem velmi rád. Bylo
to totiž nádherné a inspirativní setkání lidí, kteří se navzdory pragmatické době stále ještě dokáží
dívat na svět i poetickýma očima.
Mike Perry

NÁBOR DO COUNTRY TANEČNÍ SKUPINY
Taneční skupina Osm a půl opice Strakonice přijme nové členy před
srpnovým letním soustředěním. Přijď se podívat na trénink 9. 7. nebo
23. 7. v 17.00 hod. do DDM Strakonice a staň se jedním z nás. Taneční
skupina Osm a půl opice pořádá v roce 2015 Mistrovství České republiky v Country tancích. Více na www.osmapulopice.cz

ŽÁCI SI VYZKOUŠELI PROFESI ARCHIVÁŘE
Ve dnech 5. a 10. června proběhla
ve Státním okresním archivu Strakonice akce pod názvem Archivní
minikurz, která se konala v rámci
Mezinárodního dne archivů a jejímž úkolem bylo představit stu-

kách, jež platily na našem území,
dovědělo se základní informace
o erbech a pečetích týkajících se
jižních Čech, rozšířilo si své znalosti v oblasti latiny, a také se naučilo několik základních praktic-

Archivního minikurzu se zúčastnili žáci základních a středních škol.
Foto: Státní okresní archiv Strakonice
dentům a žákům středních a zákých činností nezbytných přímo
kladních škol náplň archivářské
pro výkon práce archiváře. Z kladprofese. Více než osmdesát záných ohlasů návštěvníků a jejemců si tak mohlo vyzkoušet
jich pedagogického doprovodu,
techniky psaní středověkých a nolze předpokládat, že příští rok by
vověkých písem, získalo základse celá akce mohla uspořádat znovu.
ní přehled o mincích a bankovLibor Staněk, státní okresní archiv

PRÁCHEŇÁK ODLETĚL DO MEXIKA
Na přelomu června a července,
přesněji ve dnech od 26. června do
14. července, bude strakonický soubor, založený panem Josefem Režným, vyhrávat, tančit a zpívat naše

bude odehrávat v nadmořské výšce
nad 2000 m. n. m. Proto se všichni
scházeli na zkouškách a trénovali,
aby je pak řídký vzduch nepřekvapil tolik, jak by mohl.

Strakonický Prácheňák vyhrává, tančí a zpívá prácheňské lidovky a tance
za oceánem na folklorním festivalu v mexickém Tulancingu.
Foto: Archiv Prácheňského souboru
prácheňské lidovky a tance za oceáNa zkouškách se speciálně pro
nem. Jak se tam budou „ty naše“
tento zájezd naučili dvě typické
vyjímat mezi jejich rytmickou hudmexické písně, samozřejmě zpívabou, která je založená na kytarách,
né ve španělštině: Cielito Lindo
trubkách a podobných nástrojích?
a La Cucaracha. Jak už to tak
Pětatřicet muzikantů, tanečníků
u Prácheňáků bývá, kamkoliv jea zpěvaček odletělo reprezentovat
dou, tam zazpívají a zahrají i naši
na folklorní festival do Mexika, do
My jsme se k vám přišli ptáti
města Tulancingo, nejen Strakoniv místním jazyce.
ce, ale celou republiku. Čeká je tam
S vámi, milí čtenáři, se těší na našem
nabitý program různě dlouhých vydudáckém festivalu, na viděnou!
stoupení, kde se naprostá většina
Zuzana Horňáková
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ZPRÁVY/HISTORIE

TÝM STRAKONICKÝCH STUDENTŮ JE NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Skvělého úspěchu dosáhli studenti Vyšší odborné, Střední průmyslové a Střední školy řemesel
a služeb ve Strakonicích. V mezinárodní vzdělávací soutěži Formule 1 ve školách se stali českými
šampiony a mají šanci zúčastnit se
mistrovství světa v Abú Dhabí.

Hlaváčová, Dominik Starý, Jakub
Chán, Adam Ježek a Jan Narovec.
Vedoucím projektu je pedagog
strakonické průmyslovky Milan
Samec. Ten se soutěží zabývá už
šest let, tedy od jejího začátku
v České republice. S jádrem mistrovského týmu pracoval Milan
Samec na projektu formule už tři roky, takže
může posoudit, co o jeho vítězství rozhodlo.
„Určitě to byly zkušenosti, které jsme posbírali za tři roky, ale
hlavně to byla vůle, odhodlání a sen vyhrát
mistrovství České republiky a podívat se na
mistrovství světa do
Abú Dhabí ve SpojeÚspěšný tým si otevřel cestu na světový šampioných arabských Emiránát. Nyní hledá sponzory. Foto: Archiv školy
tech,“ uvedl Milan SaV Plzni, kde se domácí mistrovství
mec pro Strakonickou televizi.
modelářské soutěže konalo, neOdměnou za výhru, která byla
měli konkurenci a středoškolské
podložena dlouhodobou prací,
závody ovládli nejenom v celkojsou vedle získaných zkušeností
vém hodnocení, ale vyhráli rovněž
rovněž některé bonusy. Například
Pohár konstruktérů stejně jako
všech pět členů týmu získalo stikategorii, která určuje nejrychlejší
pendium na University of New
model na dráze. Úspěšný tým ST
York in Prague na tříletý bakalářRacing tvoří studenti Kristýna
ský program. A vedle toho i právo

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
V našem seriálu putování za historií lyžování ve Strakonicích jsme
se dostali až do současnosti. Přelom tisíciletí znamenal minimum
závodníků jak ve sjezdařské, tak
i běžecké části oddílu. Od té doby
se situace zlepšuje, hlavně zásluhou obětavé práce trenérů, kteří
ve svém volném čase a zdarma organizují pravidelné tréninky. Běžeckému oddílu také výrazně prospěla spolupráce s nově vzniklým
subjektem SK Biatlon Strakonice,
kdy lyžařská část přípravy probíhá
společně a ti závodníci, kteří se
chtějí věnovat biatlonu absolvují
ještě zvlášť tréninky střelby. V současnosti tak Ski klub Strakonice
čítá 49 členů, 30 v běžeckých disciplínách, 9 v alpských disciplínách a 7 v sekci základního lyžování (Ing. Jan Žák je předsedou
ÚZL KSL = úseku základního lyžování krajského svazu lyžařů).
Výrazným zlomem, dle mého názoru, bylo také obnovení tradičního Běhu kolem Kuřidla. Při vánočním soustředění na Kubově
Huti jednoho večera nad šálkem
svařáku přemýšleli trenéři Bohumil Melichar a Radek Sosna, i se
svými manželkami, jakým způsobem navýšit počet členů, jak pod8

účasti na světovém šampionátu
v Abú Dhabí. Jenže právě v tomto
ohledu došlo ke komplikacím. Zatímco až do loňska měli čeští šampioni účast na mistrovství světa
včetně dopravy zdarma, letos
u nás docházelo ke změně organizátora, který tentokrát náklady na
pobyt a cestu neuhradí. Svého
snu, podívat se do Spojených
arabských emirátů a poměřit síly

se světovou konkurencí, se strakonický tým přesto nevzdává.
„Chystáme se oslovit velké firmy
a nadnárodní společnosti s nabídkou propagace jejich jména ve světě,“ říká Milan Samec.
Úspěšnému týmu za výbornou reprezentaci poděkovalo 19. června
na strakonické radnici také vedení
města.
(PR)

MLADÍ PROGRAMÁTOŘI BODOVALI
Ve dnech 13.–15. června se v Základní škole Dukelská ve Strakonicích konalo celostátní kolo prestižní soutěže Mladý programátor.
Ve třech kategoriích se zúčastnilo
celkem 63 soutěžících z různých
míst České republiky.
Celá soutěž proběhla díky pečlivé
přípravě a pomoci mnoha ochotných lidí velmi hladce. Naši mladí
programátoři se nám odměnili tím
nejlepším způsobem a vybojovali
ve velké konkurenci dvě místa na
stupních vítězů. V kategorii žáků
druhého stupně získala dvojice
Kryštof Piorecký a Jan Valeš (oba
ze 7.M) stříbrnou příčku. V kategorii žáků prvního stupně zůstala
ve Strakonicích dokonce zlatá me-

daile, o kterou se zasloužil Ondřej
Lukeš (4.B). Všem třem žákům
patří gratulace k zisku opravdu
velkého úspěchu na celostátní
úrovni a poděkování za vynikající
reprezentaci našeho města.
Soutěžilo se v dětském programovacím jazyce Baltík. Žáci měli tři
hodiny na vyřešení tří úloh. V době, kdy odborná porota úlohy hodnotila, soutěžící měli na programu
výlet do Hoslovic, kde si prohlédli
místní středověký vodní mlýn.
Soutěž se konala za podpory Jihočeského kraje a města Strakonice.
Všem, kteří nám s přípravou soutěže jakkoli pomohli, bych rád
tímto poděkoval.
Za pořádající školu Zdeněk Gracík

chytit zájem mladých dětí o běh
pana Kováře také věnovala pu–
na lyžích ve Strakonicích. Jedním
tovní pohár pro vítěze hlavní kaz nápadů bylo i znovuobnovení
tegorie mužů. A tak se druhou říjpořádání podzimního lyžařského
novou sobotu roku 2001 v 10.00
krosu – již zmíněného Běhu kohodin na start postavili, pod zášlem Kuřidla. Zatímco
mužská část debatujících
spíše řešila, jaké by se
musely řešit problémy,
dámská část měla jasno
– dejte se do toho! Krásnější polovina lidstva tak
zase byla hybatelem věcí.
A tak se začalo nejprve
zjišťovat, co vše bude zapotřebí, kolik to bude
stát, poté shánět ceny od
sponzorů, vybírat tratě,
sehnat rozhodčí a pozvat
závodníky, atd. Organizační výbor ve složení
Ing. Jan Žák – ředitel závodu, Bohumil Melichar
– velitel tratí, Mgr. Radek
Sosna – hlavní organizáOrganizátoři X. ročníku závodu spolu s Kattor, první ročník připrakou Neumannovou, zleva Jan Žák, Radek
voval déle než půl roku.
Sosna, Bohumil Melichar.
A protože v roce 2000 zeFoto: Pavla Sosnová
mřel František Kovář –
titou starosty města Pavla Vonstrakonická trenérská legenda
dryse, první nejmladší závodníci
běhu na lyžích, který se podílel
k 21. ročníku Běhu okolo Kuřidla
na výchově řady generací úspěš(název byl záměrně lehce pozměných závodníků, bylo jednoznačně
něn – po diskuzi jsme došli k tourčeno, že obnovený závod se pomu, že se běží OKOLO vrcholu
běží jako jeho memoriál. Rodina

Kuřidla, ne jen KOLEM – alespoň
v hlavní kategorii), jako I. ročníku Memoriálu Františka Kováře.
A protože se závod velmi podařil
a sešlo se nejen více než stovka závodníků, ale také mnoho bývalých
lyžařů, kteří vydatně přidali ruku
k dílu při organizaci, bylo jasné,
že tradice tohoto závodu bude pokračovat. Za zmínku stojí 10. ročník, kdy se organizátorům podařilo pozvat Kateřinu Neumannovou,
olympijskou vítězku a ikonu běžeckého lyžování, která při svých
lyžařských začátcích také prošla strakonickým oddílem. Katka
přivezla dceru Lucku, která si zazávodila (získala bronz v kategorii lyžařského potěru dívek)
a Katka vydržela po závodě téměř hodinu besedovat a odpovídat na otázky nejen mladých
účastníků závodu, ale i diváků.
Nejen pro mě, ale jistě pro
všechny zúčastněné, to byl obrovský zážitek. Vítězem hlavní
kategorie mužů se stal Martin
Jakš, úspěšný český reprezentant
v běhu na lyžích. V roce 2014 se
chystáme pořádat již celkově 34.
ročník tohoto závodu a zároveň
XIV. ročník Memoriálu Františka
Kováře.
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice
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INFORMACE

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVENCI

IVAN JANA
Narozen 16. 11. 1941 v Písku. Do
vínku dostal talent, píli a vytrvalost. Fotografoval od roku 1955,
kdy začal pozorovat svého otce
a byl to právě on, kdo ho zasvětil
do prvních tajů fotografování.
V letech 1974 až 1976 absolvoval
Školu výtvarné fotografie v Písku.
Z počátku fotografoval vše, později se však stále více a více orientoval na přírodu. Po roce 1966 už
to byli hlavně ptáci. To ho vedlo
k tomu, že kromě fotografování se
zajímal také o ornitologii a ochranu přírody. Stal se i členem České
ornitologické společnosti a v sedmdesátém roce členem Svazu
českých fotografů. Stál i u vzniku
Mezinárodní výstavy Žena. V roce
1979 začal pracovat jako člen
okresního výboru Českého svazu
ochránců přírody ve Strakonicích.

l

l

l

Ivan Jana.

Foto: Vilém Hrdlička

Velmi dobře známé jsou jeho fotografie krásné prácheňské krajiny,
krajinných prvků, zvířat a květin.
Fotografie Ivana Jany doprovodily
např. průvodce Okolím Lnář a publikaci Příroda Strakonicka a její
ochrana. S jeho zajímavými články o ptácích jste se mohli setkat
i na stránkách Zpravodaje města.
Významný strakonický fotograf
zemřel 24. 5. 2014.

PRANOSTIKA
„Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče.“

Eliška Miková, 17 let

Bára Vránová, 11 let

Emma Lukačevičová, 12 let

Kamila Kůtová, 12 let

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

l

3. 7. 1854 – narodil se Leoš
Janáček, hudební skladatel
(160. výročí narození)
7. 7. 1884 – narodil se Lion
Feuchtwanger, německý prozaik a dramatik (130. výročí
narození)
9. 7. 1834 – narodil se Jan Neruda, básník, novinář a prozaik (180. výročí narození)
14. 7. 1939 – zemřel Alfons
Mucha, malíř a grafik (75. výročí úmrtí)

l

l

15. 7. 1904 – zemřel Anton
Pavlovič Čechov, ruský dramatik a prozaik (110. výročí
úmrtí)
28. 7. 1954 – narodil se Michael Kocáb, skladatel a zpěvák (60. výročí narození)

Regionální osobnost:
l

2. 7. 1804 – v Blatné se narodil
Karel Strakatý, operní pěvec
(210. výročí narození)

ING. JAN ŽÁK
Jan Žák se narodil 17. dubna 1937
ve Mříčí v okrese Český Krumlov.
Do školy chodil v Křemži, kde také cvičil v Sokole pod vedením
Františka Zimmermanna, který
byl i jeho prvním trenérem v běhu
na lyžích v TJ Podkleťan. Už při
studiu na Vyšší průmyslové škole
v Českých Budějovicích získal několik titulů krajského přeborníka a v roce 1955 dokonce zvítězil na mezinárodním mistrovství
škol v NDR v Oberhofu. Byl zařazen do reprezentačního družstva
ČSSR juniorů a v letech 1956–58
jako člen DUKLY Liberec získal
dva tituly mistra československé
armády. Závodil nejen v běhu na
lyžích, ale byl i členem biatlonové
reprezentace ČSSR.
Od roku 1959 pracoval v Českých
závodech motocyklových ve Strakonicích jako konstruktér terénních motocyklů, které v letech
1969 a 1974 získaly od Mezinárodní motocyklové federace FIM
ocenění za vítězství motokrosů třídy 250 ccm v závodech mistrovství světa. O jeho úspěšné konstruktérské práci svědčí i šest
udělených československých patentů a získání Čestného uznání
nejlepšímu zlepšovateli ČZM v roce 1972. Při svém zaměstnání
a sportovních aktivitách dokázal
ještě vystudovat Vysokou školu
technickou v oboru strojírenství.
Konstruktérskou práci ukončil
v roce 1980, kdy nastoupil profesionální trenérskou dráhu ve Středisku vrcholového sportu lyžařů
na Zadově. Tam spolu se Stanislavem Frühaufem vychovali řadu
československých reprezentantů
v běhu na lyžích, z nichž nejúspěš-

Ing. Jan Žák. Foto: Osobní archiv
nější byli: Jiří Kvapil, Lenka Tučková, Eva Pravečková, Eva Burešová–Háková, Tomáš Čáslavský
a právě zde začínala svou hvězdnou kariéru i naše nejúspěšnější
lyžařka všech dob Kateřina Neumannová.
V roce 1989 získal Jan Žák angažmá v Jugoslávii, kde v osamostatněném Slovinsku trénoval také
několik lyžařských reprezentantů
– olympioniků, z nichž několika
zimních olympijských her se zúčastnili Tomaž Globočnik, Andreja Grašič, Mateja Mohorič, Tadeja Brankovič–Likozar a Vesna
Fabjan, která na Zimních olympijských hrách v Soči získala bronzovou medaili ve sprintu volnou
technikou.
Do Strakonic se vrátil v roce 1994,
byl zvolen místostarostou města,
v roce 1998 kandidoval do Senátu ČR a ještě do roku 2002 byl
Zastupitelem města Strakonice.
V roce 2008 založil s Bedřichem
Šafaříkem a hrstkou nadšenců
sportovní klub biatlonu. Ten se
úspěšně rozrůstá, nyní má 36 členů a sportovní výsledky se stále
zlepšují. Za svou práci ve sportu
byl Jan Žák v lednu 2011 uveden
do Síně slávy.
Zdroj: Osobnosti s právem umístění do síně slávy

ŘEŠENÍ ČERVNOVÉ KŘÍŽOVKY
Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych.... se tím netajil. P. Picasso
9
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AKCE/POZVÁNKY
V červenci ve fitness bonusová akce k tříměsíční, jednoměsíční, desetidenní fitness permanentce a k jednotlivému vstupnému, jeden nápoj (0,3 l) při návštěvě zdarma!

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice, www.fokus-pisek.cz
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 od 10.00 vaření, od 14.00 francouzština pro začátečníky
Každý čtvrtek od 10.30 koně ve Volenicích, 16. 7. Výlet na hrad Kašperk
Každý pátek od 9.00 práce za zahradě, posezení u kávy a čaje
Od 21. 7. do 1. 8. dovolená – zavřeno.
Individuální terapie pro naše klienty po předchozí domluvě.
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat), mobil:
734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s, pracoviště Strakonice
pořádá
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
KDY?
Od června do září
KDE?
JCZPS, o. p. s., Stavbařů 213, Strakonice
KONTAKT 383 321 931
Počítačové kurzy jsou ZDARMA a jsou podporovány Krajským úřadem
Jihočeského kraje.
MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
www.mcberuska.cz
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
– STŘEDEČNÍ VÝLETY
2. 7. AQUAPARK HORAŽĎOVICE – sraz v 10.00 hod. před bazénem nebo v 8.45 na vlak. nádraží ve Strakonicích (společná jízdenka)
l 9. 7. Rodinné centrum FAZOLE Písek – návštěva spřáteleného
centra v Písku, sraz v 10.00 hod. před RC v Písku
l 16. 7. ZÁBAVNÝ PARK NEPOMUK – sraz v 10.00 hod. u vstupu
nebo v 8.45 na vlak. nádraží ve Strakonicích (společná jízdenka)
l 23. 7. ZOO Hluboká nad Vltavou – sraz v 10.00 hod. u vstupu nebo
v 6.50 na vlak. nádraží ve Strakonicích (společná jízdenka)
l 30. 7. Zážitkový park ZEMĚ RÁJ u Kovářova – sraz v 10.00 hod.
u vstupu
l HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na telefonu 773 165 696, cena
členky 60 Kč/hod., nečlenky 70 Kč/hod., nutno nahlásit alespoň hodinu předem!
PRAVIDELNÝ PROGRAM
(členky dopolední programy za 20 Kč, nečlenky 50 Kč, členství 300 Kč/
0,5 roku)
PO 10.00 Hajánci – program pro miminka do cca 0,5 roku
10.00 Hajánci II – program pro děti od cca 0,5 roku do 1 roku
19.00 Hormonální joga – vstupné 40 Kč
ÚT 10.00 Plavecký bazén Strakonice (v případě nepříznivého počasí
volná herna), sraz v 9.55 hod. před bazénem
19.00 Dance joga – tanečně–kondiční trénink pro běžnou veřejnost, vstupné 40 Kč
ST Výlety (dle rozpisu)
ČT 9.30 Kreativní čtvrtek pro děti i maminky – malování, stříhání,
lepení, tvůrčí činnost
19.00 Dance joga – tanečně–kondiční trénink pro běžnou veřejnost, vstupné 40 Kč
PÁ Zavřeno
NE 19.00 Power joga – harmonie těla a mysli, pro veřejnost, vstupné
40 Kč
Více na www.mcberuska.cz
l
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KRYTÝ BAZÉN  ZAVŘENO
Od 1. července pouze letní areál.

LETNÍ AREÁL

FITNESS PLAVECKÝ STADION

Po–Ne 10.00–21.00

Bonusové, slevové akce – info ve
fitness
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–19.30
So–Ne
14.00–19.00

5. 7. je letní areál pro veřejnost
uzavřen.

SAUNA  ZAVŘENO

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice,
tel./infolinka: 380 422 761, 380 422 763,
e-mail: karel.dvorak@starz.cz, internet: www.starz.cz.
Změny programů vyhrazeny!

CVIČENÍ RODIČE A DĚTI
JITKA HANUŠOVÁ – SPV TJ ČZ
Zápis dětí na školní rok 2014/2015 a zápis dětí na pohybové aktivity pro děti od 3 let proběhne 1. 9. (po) a 4. 9. (čt) v sokolovně 10.00–
11.30 hod. Zahájení cvičení 8. 9. 2014. V září se cvičí pouze v pondělí.
Kontakt: 606 644 590.

POZVÁNÍ NA HASIČSKÝ VÍKEND
SDH Dražejov vás srdečně zve na hasičský víkend
pořádaný u příležitosti 110 let založení SDH Dražejov
19.–20. 7. 2014 vždy od 13.00 hodin, fotbalové hřiště TJ Dražejov
V sobotu se uskuteční pohárová soutěž, v neděli Šumavská hasičská liga.
Místo k posezení a bohaté občerstvení zajištěno po celý víkend.
Vtipní moderátoři a členové SDH Dražejov se těší na vaši návštěvu a povzbuzování družstev při soutěžním klání.

AWANA ENGLISH CAMP
„ALL FOR ONE  ONE FOR ALL“
Příměstský tábor s česko–americkým týmem pro děti od 8 do 13 let.
Termín: 25.–29. 8. 2014
Místo konání: Awana klub, Lidická 194, Strakonice
Cena: 1 000 Kč (cena zahrnuje obědy, pitný režim, svačiny, výukový materiál, odměny…)
Program: Výuka a procvičování angličtiny zábavnou formou s rodilými
mluvčími (perfektní příprava nejen na další školní rok), všestranné sportovní Awana hry, interaktivní biblické příběhy, písničky, scénky, dobrodružné výpravy za pokladem a spousta legrace
Přihlášky a informace: tel.: 774 151 868, e-mail: gercakova@seznam.cz
Pořádá: Mana Strakonice a Elim Strakonice

OKÉNKO PRO SENIORY
Zveme Vás:
V infocentru pro seniory je pro Vás nově připraveno malé venkovní
posezení pod slunečníkem. Přijďte si odpočinout na klidný dvorek
a přečíst si denní tisk, anebo si zaregistrovat svůj Senior pas či zjistit
jaké novinky se pro Vás připravují.
Rada seniorů
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AKCE/POZVÁNKY
Knižní tipy na léto:

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz

l

l

4. 7.–30. 8. Výstava fotografií znázorňující činnost
Olgy Havlové ve prospěch
lidí s handicapem. Výstavu připravil Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové. ŠK,
vstupní hala.
11. a 25. 7. Strakonické farmářské trhy. I. hradní nádvoří, 13.00–17.00 hod. Více
informací a aktualizované seznamy prodejců na www.farmarsketrhy.strakonice.eu

KNIHOVNA NA CESTÁCH –
vždy v úterý, sobotu a neděli
v červenci a srpnu můžete za příznivého počasí využít služeb
knihovny v areálu venkovního plaveckého stadionu ve Strakonicích.
Zpříjemněte si letní lenošení u vody knížkou, časopisem, komiksem, kriminálním příběhem či
romantickou povídkou. Půjčovat
budeme časopisy a denní tisk
vždy na jeden den proti vratné
kauci.
V úterky si zde mohou čtenáři
knihovny půjčovat i vracet knihy.

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.
120 let muzea
do 20. 7.
Výstava k výročí 120 let od založení muzea. Vstupné: 40 a 20 Kč
Komentovaná prohlídka výstavy
120 let muzea s číší vína
16. 7., 18.00 hod.
Zaměříme se na muzejní činnost
2. poloviny 20. století – spravované objekty, odbornou a kulturní
činnost, proměnu expozic a sbírkotvorné činnosti.
Vstupné: 40 a 20 Kč
Akad. mal. Jiří Řeřicha
1. 8.–31. 10.
Výběr děl z autorova působení mezi lety 2000–2014. Velká plátna,
přípravné kresby k obrazům a grafické práce technikou suchá jehla.
Figurální a přírodní motivy.
Vstupné: 40 a 20 Kč
Západní Balkán v 1. světové válce
1. 7.–31. 8.
Panelová výstava na prohlídkové
trase muzea přiblíží události let

Volání kukačky (Robert Galbraith), A hory odpověděly (Khaled
Hosseini), Červenka (Jo Nesbö),
Babí léto (Magda Váňová), Lék
na smutek (Táňa Keleová/Vasiliková)
Otevírací doba knihovny v červenci:
Oddělení pro dospělé
Otevírací doba nezměněna:
Po, St, Čt, Pá

8.00–18.00

Út

zavřeno

So

8.00–12.00

Oddělení pro děti
Otevírací doba v prázdninovém
režimu:
Po, St, Čt, Pá

9.00–12.00,
13.00–16.00

Út

zavřeno

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l

l

Výstavka rostlin k určování
(podle knih, ale i s možností
konzultace). Pokračují i další
dlouhodobé akce, např. Burza námětů na cestování, kam
můžete přinášet své tipy na
vyzkoušené dobré ubytování,
zajímavá místa atd.
SO 19. 7. přírodovědný výlet
do údolí Křemelné (cca 15
km – lze změnit). Po cestách vedoucích mimo turistické trasy (od soutoku řek až po
Zaječí mlýn) vede Ing. Josef
Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100
Kč). Sraz v 6.45 hod. před nádražím ČD, v 6.53 jede vlak do
Horažďovic, a pak další spoje

l

do Srní. Zpět jede pražský autobus v 16.30.
ÚT 22. 7. Strakonické příběhy VII. Bezděkovský mord.
Upilovaná ouška stříbrných
dvacetníků ze sošky Panny
Marie v pozadí brutální vraždy Václava Červenky v jeho domku při továrně na fezy. Pokus o celistvý pohled na
město Strakonice v roce 1865.
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).

Více na www.csop-strakonice.net.

Pobočka ŠK Za parkem
Zavřeno každé pondělí a celý
první červencový týden. Jinak
otevírací doba nezměněna.
St

8.00–12.00

Čt

13.00–18.00

1900–1918. Okolnosti vypuknutí
1. světové války, boje na Balkáně
(1914–1916), útlak srbského obyvatelstva apod.
Předmět měsíce
Neorokokový toaletní stolek pocházející z doby kolem roku 1860.
KAPITULNÍ SÍŇ
Tajemný svět fezů
do 10. 8.
Otevřeno: Po–Ne 12–17 hod. (9–
12 hod. na požádání v pokladně
muzea)
Výstava k 30. výročí založení Klubu sběratelů fezových nálepek.
Vstupné: 20 a 10 Kč
ZÁMECKÁ GALERIE
Pondělí–pátek 9.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod.
Sobota 9.00–12.00 hod., neděle
a svátky 13.00–17.00 hod.
Viktor Pressl – Fotografie
1.–31. 7.
Fotografie z cest.
Vstupné dobrovolné.
Pozn.: Výstava Zastavení akad.
mal. Václava Holoubka autorem
zrušena!
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.

V areálu venkovního plaveckého stadionu můžete využít služeb knihovny.
Foto: Archiv ŠK

Dětský den
19. 7., 13.00–18.00 hod.
Soutěže a hry pro děti, setkání
malých i velkých vodníků a víl na
mlýně.
V 14.00 a v 16.00 hod. loutkové
divadlo Jak se Honza učil bát
a O Zubejdě Solimánské (hraje LS
BOĎI Jaroměř).
Vstupné 50 a 25 Kč, děti do 15 let
vstup zdarma.
Kostýmovaní rodiče (vodníci a víly) snížené vstupné.

Loutková představení souboru
BOĎI Jaroměř
16.00 hod. Jak se Honza učil bát
17.00 hod. O Zubejdě Solimánské
Vstupné dobrovolné.
VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne
l

l

OSTATNÍ AKCE
Léto pod Rumpálem
Kytarový recitál španělské a jihoamerické hudby
3. 7., 19.00 hod., kapitulní síň
Kytarový recitál Libora Janečka.
Vstupné: 70 Kč v předprodeji,
90 Kč na místě
Koncert klubu sbormistrů
12. 7., 18.00 hod., kapitulní síň
Účinkuje Pěvecký sbor českých
a moravských sbormistrů.
Vstupné dobrovolné.
Pohádky pro nejmenší
22. 7., II. nádvoří strakonického
hradu

l

40 let od úmrtí akademického malíře a restaurátora NG
v Praze F. S. Tvrdého († 21. 7.
1974), rodáka ze Sedlice.
90 let od narození Jaroslava
Kúty (30. 7. 1924–6. 9. 1981),
rodáka z Chrášťovic, fyzikálního chemika, žáka J. Heyrovského, spoluautora některých
jeho děl.
115 let od narození fotografa Jaroslava Fabingera (1899–
1942), vedoucího propagačního oddělení ČZ Strakonice.
Za Heydrichiády byl dne 6. 6.
1942 zatčen a popraven.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
5.–31. 8. Výstava Bursa – jihočeské baroko
9. 8. Domácnost paní mlynářky
20. 8.–14. 9. Výstava Dudy z muzejních sbírek

Více na www.muzeum-strakonice.cz, najdete nás též na facebooku a twitteru.
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AKCE A PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE

2. 7.
Koncert Petra Koláře a Báry Basikové
Letní kino, začátek 20.00 hodin
Koncert dvou stálic české populární hudby doprovodí skupina
Charlie Band.
23. 7.
Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou
Dům kultury, začátek 16.00 hodin
Písničkový pořad pro děti. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí si
a naučí se zpívat část písničky.
U soutěží si mohou změřit síly,
rychlost, dovednost, ale hlavně se
pobaví.
2.–27. 7.
Výstava obrazů – VIDĚNO ŠESTI (očima)
„Já to vidím jinak“. Na stejné
téma tvoří Ladislava Raníková,
Alena Pintýřová a Andrej Rády.
Vernisáž dne 1. 7. v 17.00 hodin
v Maltézském sále.
Na vernisáži zahraje flétnové duo
Jitka Matysová a Věra Rádyová.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
21.–24. 8.

XXI. MEZINÁRODNÍ
DUDÁCKÝ FESTIVAL
Čtvrtek 21. 8. 2014
19.00 hod. Průvod účastníků festivalu městem
20.30 hod. Mezinárodní dudácké
kasací
23.00 hod. Koncert skupin BENJAMINGSCLAN a BAJADÉRA
JOY
Pátek 22. 8. 2014
10.00 hod. Matiné zahraničních
souborů
14.00 hod. To byl Josef Režný…
14.30 hod. Pojďte všichni, pojďte
hrát, vesele si zazpívat
16.00 hod. Ženy a jejich dudy
17.00 hod. Prezentace výrobců dud
20.00 hod. Kdyby mně to Pámbů
dal, aby si mě dudák vzal
22.30 hod. Dudácký bál – aneb
Když dudy zamečí, každej si poskočí

22.30 hod. Středověké dudy na
hradě i v podhradí
22.30 hod. Kudy teče, tudy léčí,
Dudák s Nektarkou nám svědčí
Sobota 23. 8. 2014
09.00 hod. Koncert duchovní hudby – Laudate Deo Omnis Terra
10.00 hod. Jak Kuba hezkou písničkou osvobodil princezničku
maličkou
10.30 hod. „Za dudáky po zemích
bývalé Rakousko-uherské monarchie“ Možná přijde i…
13.00 hod. Česko–německé písničky
14.00 hod. Plzeňská věž převyšuje
kopce
16.00 hod. Rok v našem kraji
17.30 hod. Kontrasty
20.00 hod. Křížem krážem dudáckým světem
22.30 hod. Švandovatý písničky
Neděle 24. 8. 2014
9.00 hod. Mezinárodní mše
10.00 hod. Komu straší ve věži
10.00 hod. Kroje dudáckých krajů
13.00 hod. Slavnostní průvod městem
15.00 hod. Galakoncert aneb Za
dva roky zas
15.00 hod. Galakoncert aneb Za
dva roky zas – repríza
Doprovodné programy:
Evropské setkání výrobců dud
Staročeský jarmark u hradu a pod
Jelenkou
Malá scéna a jarmark
21. 8. 2014 v 15.00 hod.
Slavnostní odhalení busty pana
Josefa Režného – parčík před
letním kinem
7.–31. 8.
Lidové kroje z Čech, Moravy
a Slezska – výstava fotografií
Jakuba Langhammera, vernisáž
6. 8. v 17.00 hod. Maltézský sál
22.–24. 8.
Dudy od gotiky po baroko. Rekonstrukce vybraných evropských
historických typů dud. Sál U Kata
20. 8.–14. 9.
Výstava Dudy aneb To nejzajímavější ze sbírky strakonického
muzea
Změna programu vyhrazena!

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Čtvrtek 10. července
Od 20.00 hod.
ČR, celovečer. film, drama, 103, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
CESTA VEN
Vstupné: 80 a 65 Kč

Úterý 1.–čtvrtek 3. července
Od 20.00 hod.
Francie, komedie, titulky, 81, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
WTF
Vstupné: 90 Kč
Neděle 6.–středa 9. července
LETNÍ KINO STRAKONICE
Od 20.00 hod.
Pátek 4. července
USA/akční/horor/krimi/thriller,
Od 21.30 hod.
titulky, 112, 2D
USA, animovaná komedie, daDoporučená přístupnost: od 15 let
bing, 90
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 140 Kč
KOCOUR V BOTÁCH
Čtvrtek 10.–neděle 13. července
Vstupné: 70 Kč
Od 17.30 hod.
Sobota 5. července
Francie, rodinný/komedie/dobroOd 21.30 hod.
družný, dabing, 95
ČR, romantická komedie, 100
Doporučená přístupnost: všem
Doporučená přístupnost: od 12 let
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
NA PRÁZDNINÁCH
Vstupné: 80 Kč
Vstupné: 100 Kč
Pátek 11. července
Neděle 13.–úterý 15. července
Od 21.30 hod.
Od 20.00 hod.
Fran/Bel/ČR/Rak, romantický,
USA, drama, titulky, 117, 2D
dobrodružný, dabing, 113
Doporučená přístupnost: od 15 let
Doporučená přístupnost: od 12 let
JOE
ANGELIKA
Vstupné: 110 Kč
Vstupné: 80 Kč
Středa 16.–čtvrtek 17. července
Sobota 12. července
Od 20.00 hod.
Od 21.30 hod.
USA, hudební/romantický, titulky
USA/Něm/VB, akční, drama, ži104, 2D
votopisný, titulky, 123
Doporučená přístupnost: všem
Doporučená přístupnost: od 12 let
LOVE SONG
RIVALOVÉ
Vstupné: dospělí 110 Kč
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 17.–neděle 20. července
Pátek 18. července
Od 17.30 hod.
Od 21.30 hod.
USA, animovaný/rodinný, dabing
USA, akční, sci-fi, thriller, 119
Doporučená přístupnost: všem
Doporučená přístupnost: od 12 let
LETADLA 2:
RIDDICK
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D
Vstupné: 80 Kč
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do
Sobota 19. července
15 let 145 Kč
Od 21.30 hod.
Neděle 20.–středa 23. července
USA/FRA, akční, komedie, krimi,
Od 20.00 hod.
titulky, 111
ČR/SVK, komedie/romantický/
Doporučená přístupnost: od 12 let
road movie, 98, 2D
MAFIÁNOVI
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč
ZEJTRA NAPOŘÁD
Pátek 25. července
Vstupné: 140 Kč
Od 21.30 hod.
USA, dobrodružný/fantasy, daČtvrtek 24.–úterý 29. července
bing, 126
POZOR!!! od 20.00 hod.,
Doporučená přístupnost: všem
PÁ a SO jen od 17.30 hod.
SNĚHURKA A LOVEC
ČR, načernalá komedie, 104, 2D
Vstupné: 70 Kč
Doporučená přístupnost: od 15 let
DÍRA U HANUŠOVIC
Sobota 26. července
Vstupné: 120 Kč
Od 21.30 hod.
USA, animovaná komedie, daStředa 30.–čtvrtek 31. července
bing, 94
Od 20.00 hod.
Doporučená přístupnost: všem
USA, akční/sci-fi, titulky
DOBA LEDOVÁ 4:
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZEMĚ V POHYBU
ÚSVIT PLANETY OPIC 3D
Vstupné: 70 Kč
Vstupné: 150 Kč
Letní provoz – otevřeno 1 hodinu před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.
Upozornění: MěKS Strakonice si Vás dovoluje upozornit
na možnost zakoupení divadelního a koncertního předplatného
od 11. 7. do 29. 8. 2014 v předprodeji domu kultury.
Programovou nabídku naleznete na webu: www/meks-st.cz

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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