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CO JE NOVÉHO V MLÝNSKÉ, HRADEBNÍ A ELLEROVĚ ULICI
Stavební úpravy právě probíhají.
Hlavním cílem revitalizace, která
byla zahájena v letošním měsíci
září, je zvýšení kvality života místních obyvatel. Do konce roku zde
město zrekonstruuje komunikace, zpevněné plochy a chodníky,
vybuduje opěrnou stěnu, komuni-

Stavební ruch v Mlýnské ulici.

kace dále také odvodní a doplní je
veřejným osvětlením. Území se
dočká vegetačních úprav i nové
zeleně. Stavební úpravy provádí
akciová společnost ZNAKON ze
Sousedovic za cenu téměř 12,1
milionů korun včetně DPH. Dotace v rámci Integrovaného plánu
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rozvoje města by měla pokrýt 85
procent způsobilých výdajů.
O stavbě podrobněji. Autorkou
urbanistické studie Strakonice –
Mlýnská je Ing. arch. Dana Zákostelecká, hlavním projektantem je
Ing. Miloš Polanka – Projektový
ateliér, Strakonice, v případě rekonstrukce kanalizace se jedná
o Sweco Hydroprojekt, a. s., České Budějovice.
Návrh stavby zahrnuje provedení nových povrchů komunikací
a chodníků ve stávající zástavbě.
V ulici Mlýnské bude místní komunikace rozšířena na úkor zelených ploch, bude přespádována
a prodloužena ke garážím za bytovým domem čp. 1063. Za domem
čp. 1063 vznikne v terénním zářezu parkoviště pro tři automobily.
Chodníky budou zrekonstruovány
a podél komunikace bude vysázeno stromořadí. V ulici Hradební
bude rozšířeno parkoviště a zrekonstruováno komunikační propojení s ulicí Lidickou (Velké
náměstí). V ulici Ellerově bude
rozšířen a posunut páteřní chod-

ník od čtyřproudé komunikace
v úseku od světelné křižovatky
až pod ulici Mlýnskou, včetně
přechodu pro chodce. Stávající
vzrostlé stromy v zeleném pásu
budou nahrazeny novými stromy.
Součástí celkové revitalizace je
i rekonstrukce kanalizačního potrubí v Mlýnské ulici v rámci
intenzifikace ČOV a rekonstrukce
vodovodu.
„Naším cílem bylo co možná nejvíce vyhovět požadavkům zde žijících obyvatel, i když jejich názory
byly často protichůdné a nalézt
optimální řešení nebylo snadné,“
připomíná vedoucí odboru rozvoje Ing. arch. Marta Slámová. „Po
rekonstrukci bude provedena výsadba stejnými dřevinami jako
o kus níže v ulici Ellerově, jde o javor mléč, a pod nimi bude založen trvalkový záhon,“ doplňuje
Ing. Ondřej Feit z odboru životního prostředí. „Počet parkovacích
míst zůstane stejný,“ uzavírá vedoucí odboru dopravy Ing. Václav
Býček.
Marie Kotlíková, PR

NOVÉ A BEZPLATNÉ PARKOVIŠTĚ V CENTRU  PODSKALSKÁ
Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská je
dalším z řady projektů realizovaných v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Strakonice (dále jen
IPRM). Příjemcem dotace o maximální výši 85 % je město, které
do revitalizací veřejných prostranství probíhajících již pátým rokem
zařadilo:
– Revitalizace veřejných prostranství v ul. Čelakovského –
DOKONČENO
– Revitalizace Rennerových sadů
– II. etapa
– Revitalizace sídliště Mír – I.
etapa – DOKONČENO
– Revitalizace sídliště Mír – ulice
Kosmonautů – DOKONČENO
– Revitalizace sídliště Mír – „Malý blok“ – DOKONČENO
– Revitalizace sídliště Mír – náměstí
– Revitalizace sídliště Mír – propojení s Podskalím

Parkoviště v Podskalské ulici získá nový povrch.
– Revitalizace sídliště Mír – ulice
Obránců míru – DOKONČENO
– Revitalizace sídliště Mír – „Velký blok“ – DOKONČENO
– Revitalizace Velkého náměstí
a navazujících prostor – I. a II.
etapa – DOKONČENA I. etapa
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– Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská – DO KONCE ROKU
2014
– Revitalizace veřejných prostranství v Mlýnské ulici – DO KONCE ROKU 2014

V rámci projektu revitalizace
veřejného prostranství – parkoviště Podskalská bude vybudována nová parkovací plocha určená pro odstavení osobních
vozidel a pro pohyb chodců
a cyklistů včetně odvodnění.
Součástí budou i vegetační
úpravy území a nová zeleň.
Celkové výdaje projektu jsou
odhadované na téměř tři miliony korun.
„Vzhledem k faktu, že se jedná
o projekt, jehož realizace je pro
letošní rok plánována, jsou již
finanční prostředky potřebné na
jeho realizaci součástí schváleného rozpočtu města na rok 2014,“
uvedla vedoucí oddělení rozvoje
– externího financování Ing. Eva
Krausová. „Zahájení stavebních
prací očekáváme začátkem října,“ potvrdil investiční technik
majetkového odboru Ing. Jan
Blahout.
M. Kotlíková, PR, K. Landová
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

154. jednání dne 20. 8. 2014

SÍDLIŠTĚ STAVBAŘŮ PROJDE
REGENERACÍ
vyhodnocení veřejné zakázky na
stavební práce při regeneraci sídliště Stavbařů a uzavření smlouvy
s firmou ROBSTAV, k. s., Praha
za cenu 6 386 055 Kč.
Vnitroblok mezi ulicemi Dukelská
a Heydukova, a to konkrétně čp.
481–484 a 490–493 projde revitalizací. Součástí bude vybudování
nových parkovacích míst, rekonstrukce a rozšíření komunikace, oprava chodníků, veřejného
osvětlení včetně sadových úprav
a nového mobiliáře. Jedná se již
o pátou etapu regenerace sídliště
Stavbařů, která by měla být do-

na zakoupení knih při XXIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů
gymnázií ČR a SR, který se uskuteční 20. 11. 2014.

NÁVRAT STARÝCH OVOCNÝCH
ODRŮD DO KRAJINY
výzvu na výsadbu smíšené aleje,
obec Hajská.
Výsadbou smíšených odrůd dřevin
v katastru obce Hajská vznikne
druhově rozmanitá, jednostranná
alej tvořící doprovod stávající obslužné komunikace mezi poli a loukami, která je využívána obyvateli
města (cyklotrasa směr Přešťovice,
návaznost na cyklo a in–line stezku Hajská–Sedlíkovice). Město
Strakonice získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90 % výdajů.

nou studnu. Zahradu doplní vyvýšené záhony, hmyzí hotel, broukoviště, budou vysazeny ovocné
stromy, květnatá louka zastoupená lučními květinami. Nezapomene se ani na původní stávající oplocení zahrady, které bude
vyměněno. Cílem přírodní zahrady je vzdělávat děti v oblasti
ochrany životního prostředí. Město má přislíbenou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Usnesení z jednání rady města
je na www.strakonice.eu.

VÝLUKA V PŘEPRAVĚ ČD
V období od 9. října do 11. října
a od 13. října do 14. října proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 190 v úseku
Ražice – Strakonice. Dále od
6. října do 30. října proběhne
výluka železniční přepravy na
trati číslo 198 v různých úsecích.
Z tohoto důvodu budou všechny
vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací na www.cd.cz/jiznicechy
v sekci omezení provozu.

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
17. 9. 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. 014 o velikosti 1+1 v čp.
988, ul. Ellerova, Strakonice II

o výměře 54,43 m2, minimální
cenová nabídka 350 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 20. října 2014 od
15.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.:
383 700 303 nebo na úřední desce
MěÚ.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU PARLAMENTU ČR

Sídliště Stavbařů prochází postupnou revitalizací.

Foto: R. Malota

končena do konce letošního roku.
Další úpravy sídliště budou pokračovat v následujících letech.

155. jednání dne 27. 8. 2014

NOVÉ SKŘÍŇKY
PRO ZŠ DUKELSKÁ
rozpočtové opatření ve výši 250 000
Kč na dofinancování nákupu 340 ks
šatnových skříněk pro I. stupeň
v rekonstruovaném spojovacím krčku ZŠ Dukelská.

finanční příspěvky ve výši 10 000
Kč ČZ a. s. na zajištění setkání
Motocykly ČZ, kola ČZ a historické
automobily k 95. výročí založení
firmy dne 13. 9. 2014 a 10 000 Kč
Muzeu středního Pootaví Strakonice na náklady spojené s oslavami
120 let založení muzea.

PŘÍSPĚVKY PRO VOLNÝ ČAS

156. jednání dne 29. 8. 2014

finanční prostředky ve výši 30 000
Kč Prácheňskému souboru písní
a tanců na aktivity spojené s přípravou výročí 65 let od svého založení, 50 000 Kč Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, SDH
Strakonice na výdaje spojené s přípravou oslav výročí 140 let od svého založení, 20 000 Kč TJ Dražejov na dofinancování projektu
– Rekonstrukce sociálních zařízení
a obnova vybavení pro návštěvníky
sportoviště, 28 800 Kč HC Strakonice, o. s., na úhradu pronájmu
ledové plochy v průběhu září až listopadu 2014 (nad rámec schváleného příspěvku v rámci rozpočtu
města), 3 000 Kč Gymnáziu Cheb

PŘÍRODNÍ ZAHRADA
U MŠ HOLEČKOVA
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PENÍZE NA OSLAVY VÝROČÍ

výzvu k podání nabídky na přírodní
zahradu MŠ Holečkova čp. 413.
Děti Mateřské školy Holečkova se
mohou těšit na rozšíření přírodní
zahrady. K vrbové chýši, kterou
školka vytvořila ve spolupráci
s dětmi a jejich rodiči, přibudou
vrbové tunely, vybudováno bude
kamenné pítko pro děti, sluchové
a balanční herní prvky. Dále zde
vznikne nový vodní herní prvek
představující soustavu korýtek
a pracovních stolů ze dřeva, který
bude napojený na nově vyhloube-

Pátek 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 11. října
2014 od 08.00 do 14.00
hodin.
Voleb do Zastupitelstva města
Strakonice se účastní (seřazeno
podle abecedy): ANO 2011,
ČSSD, JIHOČEŠI 2012, KDU–
ČSL, KSČM, ODS, STRAKONICKÁ VEŘEJNOST, TOP 09, VIZE
PRO ZMĚNU VE STRAKONICÍCH, VOLBA PRO MĚSTO,
ZMĚNA PRO STRAKONICE.
Ve Strakonicích budeme volit
21členné zastupitelstvo. Na 11
kandidátních listinách se do letošních voleb zaregistrovalo 227 kandidátů. „Všechny volební strany
podaly i delegátku, starosta města
jmenoval pouze zapisovatele, celkem máme v komisích 324 členů,“
uvedla vedoucí správního oddělení Milada Švihálková. Proto nebylo možné vyhovět zájemcům z řad
veřejnosti o členství v okrskových
volebních komisích. „Nejmladší
kandidáti jsou čerstvě plnoletí, nejstaršímu kandidátovi je 81 let,“
doplnila Milada Švihálková. Právoplatných voličů máme ve Strakonicích celkem 18 598.
Podrobnosti k volbám obdrží každý
občan v tištěné podobě, nalezne je
také na www.strakonice.eu, a proto přikládáme jen stručný výtah:
Volič je občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, má trvalý pobyt ve Strakonicích a občanství ČR. Po přícho-

du do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Hlasovací lístek
pro volby do našeho zastupitelstva
bude vytištěn na formátu A2. Po
obdržení úřední obálky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může
provést jeho úpravy. Poté vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední
obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů
požádat Městský úřad Strakonice
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Pozor: „Volič nesmí dát hlasovací
lístek pro volby do Senátu společně
do úřední obálky s hlasovacím lístkem do zastupitelstva – poté je
hlas neplatný,“ upozornila Milada
Švihálková a připomněla správný
postup: „Za plentou musí dát volič upravený hlasovací lístek do zastupitelstva města do úřední šedé
obálky formátu A4 s razítkem
a potom zvlášť hlasovací lístek pro
Senát do úřední žluté obálky formátu A5 s razítkem.“
Marie Kotlíková, PR
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ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Vyšly dvě novely živnostenského zákona, obě vstupují v účinnost dne 1. 1. 2015. Zatímco
první novela živnostenského zákona, kterou vyvolal zákon o civilním letectví, se týká jen velmi
malého počtu osob provozujících
letiště, leteckou obchodní dopravu, letecké práce nebo letecké
služby a pro ty osoby bude znamenat, že jejich činnost již nebude podléhat živnostenskému zákonu, druhá novela, která vyšla
ve Sbírce pod číslem 140/2014
Sb. se dotkne takřka každé podnikající osoby.
Změn se nemusí nikdo obávat, měly by přispět ke snížení administrativní zátěže
a zlepšit právní prostředí osob,
které již podnikají či do podnikání chtějí teprve vstoupit.
Dnem 1. 1. 2015 bude zrušena
jedna z povinností podnikatelů,
a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které
již byly některému z živnostenských úřadů doloženy při předcházejících řízení. Z listinných
dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení
změny, živnostenský úřad vytvoří
elektronické kopie, které uloží do
živnostenského rejstříku tak, aby
byly k dispozici všem živnostenským úřadům po celé republice.
Podnikatel následně nebude povinen tyto doklady při dalších
oznámeních úřadům opakovaně
předkládat, pokud skutečnosti,
které doklady osvědčují, zůstaly
beze změny. „Na nové povinnosti je náš odbor plně připraven,
máme odpovídající technické vybavení a skenování dokladů již
testujeme v plném provozu,“
uvedla Bc. Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského
úřadu.
Postupné zjednodušování povinností podnikatelů je trend,
který mimo jiné navazuje i na
zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů. Od roku
2008 není stanovena příslušnost
k oznámení změn podle sídla
podnikající osoby a záleží jen
na libovůli oznamujících osob,
který živnostenský úřad si vyberou (princip je stejný jako
např. volba lékaře). Rozhodujícím faktorem tak bývá nejen
vzdálenost a dostupnost úřadu,
ale také rychlost vyřízení podání a jiné důvody. „Za zdejší živnostenský úřad ráda konstatuji,
že takřka všechna živnostenská

oprávnění vyřizujeme na počkání, zdržení občas způsobí technika, např. když elektronická
žádost o výpis z rejstříku trestů
nemá okamžitou odezvu,“ vysvětlila Bc. Jana Vadlejchová.
Lze již s úsměvem vzpomínat
na situaci z počátku 90. let, kdy
se potvrzené písemné žádosti
o výpis z rejstříku trestů odesílaly do Prahy, a kdo nechtěl minimálně 14 dnů čekat, ten si
v Praze vystál několikahodinovou frontu na vydání potvrzení
o bezúhonnosti.
Další ustanovení citované novely
živnostenského zákona se týkají
vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují
k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do
tohoto rejstříku. Od účinnosti novely se neveřejným údajem stane
adresa bydliště, neveřejné budou
též výše zmíněné elektronické kopie listin. Za dostačující identifikátor podnikatele, vedle jeho jména a příjmení, data narození
a identifikačního čísla osoby, se
bude užívat jen adresa sídla. Každý podnikatel je povinen zapisovat
do živnostenského rejstříku své
skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato adresa zapsána v živnostenském
rejstříku.
„V této souvislosti bych ráda upozornila, že v posledním roce je
sankční rušení živnostenských
oprávnění z důvodu nedoložení
právního vztahu k sídlu jednou
z nejčastěji udělovaných sankcí,“
zdůraznila Bc. Jana Vadlejchová
a dále uvedla: „Procesu rušení
oprávnění k podnikání se nevyhneme, přestože po nekontaktních podnikatelích intenzivně pátráme a zjišťujeme, zda hledaný
nezanechal kontakt v rodině, na
jiném úřadě nebo třeba na internetu.“ Správní řád úřadům
umožňuje uplatnit fikci doručení
i v případech, kdy se hledaná
osoba na udané adrese nezdržuje. Důsledkem bývá zrušení živnosti za nedostatek, který by
hledaný podnikatel mohl napravit. „Nečinnost podnikatele však
nemůžeme tolerovat, neboť v nemovitostech chybně evidovaných
jako sídlo podnikatele už obvykle
bydlí nebo podnikají jiné osoby,
jejichž majetek by mohla ohrozit
exekuce dřívějších uživatelů nemovitosti,“ objasnila Bc. Jana
Vadlejchová.
Marie Kotlíková, PR

Město Strakonice srdečně zve občany města na

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV
96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
v úterý 28. října 2014 od 14.30 hodin u pomníku obětem války
(u hřbitova)
Účinkují: Dechová kapela Nektarka Strakonice a žáci ZŠ Povážská Strakonice

ZASTUPITELSTVO ROZDĚLOVALO PENÍZE
Na svém 21. zasedání dne 3. 9.
2014 schválilo zastupitelstvo města
transfer ve výši 75 000 Kč Sdružení
zdravotně postižených v ČR, Územnímu sdružení Strakonice na úhradu vody a tepla v budově Stavbařů
213, dále ve výši 170 000 Kč HBC
Strakonice 1921 – oddílu házené na
zpracování projektové dokumentace Šatnové zařízení haly pro házenou ve Sportovním areálu Na Síd-

lišti (šatnové haly by mohli používat
jak sportovci využívající házenkářskou halu, tak i fotbalisté), ve výši
800 000 Kč Nemocnici Strakonice,
a. s., na pořízení zdravot. vybavení,
zejména na pořízení porodnických
lůžek a CLEO–monitoru na neurologickém oddělení a ve výši
80 000 Kč MAS LAG Strakonicko,
o. s., na částečné krytí nákladů spojených s jeho činností a provozem.

PRODEJ POZEMKŮ ZA ÚČELEM VÝSTAVBY POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU
Zastupitelstvo města Strakonice
na svém jednání dne 3. 9. 2014
vyhlásilo záměr na prodej části
pozemku parc. č. 591/1 o výměře
cca 380 m2, části pozemku parc.
č. 591/6 o výměře cca 420 m2, části pozemku parc. č. 595/12 o výměře cca 290 m2 a části pozemku

parc. č. 595/1 o výměře cca 20 m2,
vše v k.ú. Strakonice, za účelem
výstavby polyfunkčního objektu
s výrazným podílem garážovacích
či parkovacích prostorů.
Více informací naleznete na úřední desce MěÚ nebo na telefonním
čísle 383 700 305.

KVĚTINOVÉ ZÁHONY V PRAXI

Město Strakonice uspořádalo v září terénní seminář „Květinové záhony
v praxi – nové trendy v městských výsadbách“ určený pro odbornou veřejnost. Díky vzorné péči o zeleň a vzhled města jsme v uplynulých letech
získali celorepublikové renomé.
Foto: Archiv MěÚ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KATOVICKÁ
V předchozím čísle Zpravodaje
jsme vás informovali o tom, že severní půloblouk postupuje vpřed.
Pomalu, ale postupuje. Do konce
letošního roku má být zahájena
výstavba okružní křižovatky (dále
jen OK) na Katovické. Ta se v budoucnu stane součástí nově navrhované komunikace – silnice I/22,
tzv. Severního půloblouku, který
propojí stávající silnici I/4 Praha
– Strážný a silnici I/22 Domažlice
– Vodňany.
Rada města po uzávěrce zářijového vydání Zpravodaje schválila

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na
realizaci stavby „I/22 Strakonice, OK Katovická“ zpracovanou
v rámci společného zadávacího řízení na základě smlouvy uzavřené
mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice.
Pokud proběhne výběrové řízení
na zhotovitele stavby úspěšně,
předpokládejme realizaci OK Katovická ještě do konce letošního
roku.
Marie Kotlíková, PR
3
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ZPRÁVY

OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ SVATBY
Ke každému výročí svatby existuje
speciální přívlastek a zvláště v prvních letech si jej manželé rádi
a s oblibou připomínají. Po letech
už mnohdy ani nepočítají dobu,
po kterou jsou spolu. A tak se stane, že se ani nenadějí a blíží se výročí stříbrné (25 let), zlaté (50 let)
nebo diamantové svatby (60 let).
V těchto případech město Strakonice nabízí svým občanům s trvalým pobytem ve Strakonicích
uspořádání oslavy v prostorách
obřadní síně městského úřadu nebo strakonického hradu.

mohou splnit jejich děti, sousedé,
kamarádi a ostatní příbuzní. „Pochopitelně bychom rádi převzali
iniciativu a kontaktovali naše občany, kterým se blíží výročí svatby
osobně, ale platné zákony nám to
bohužel neumožňují,“ konstatovala vedoucí odboru vnitřních věcí
Mgr. Martina Kotrchová. Zástupci města předají oslavencům dárkový balíček v hodnotě 600 Kč
a manželé připojí své podpisy do
pamětní knihy.
Připojujeme srdečné blahopřání
manželům Josefu a Libuši Taliá-

Josef a Libuše Taliánovi oslavili společných 65 let.
Jednou z podmínek pro tuto oslavu je předložení oddacího listu na
oddělení matriky a dohodnutí termínu oslavy. Pokud naši občané
oslaví v příštím roce zlatou a diamantovou svatbu a chtějí si ji připomenout buď v obřadní síni nebo
pouze ve svém soukromí, nahlásí
se na městském úřadě osobně,
nebo tuto příjemnou povinnost

Foto: Archiv MěÚ

novým, kteří před časem oslavili
65 společných let. Gratulujeme
k tak významnému výročí svatby,
která je označována přívlastkem
kamenná.
Jaký je recept na společných 65 let
lásky, úcty a věrnosti?
„Vzájemná tolerance,“ shodují se
manželé.
Marie Kotlíková, PR

PIVO KLOSTERMANN VYHRÁLO DALŠÍ ZLATOU MEDAILI
Polotmavý ležák Klostermann vařený ve strakonickém pivovaru
získal již potřetí za posledních pět
let první místo v jedné z nejprestižnější degustační soutěži
v České republice – na Žatecké
dočesné – v kategorii polotmavých piv třináctistupňových. Vítěze vybírala porota složená z 208
degustátorů. Letošního ročníku
se zúčastnilo 26 pivovarů. Ty do
soutěže zapsali 149 vzorků piv.
Opakované vítězství dělá z Klostermanna jedno z nejoceňovanějších polotmavých piv v České
republice. Meziročně stoupl jeho
prodej o 110 procent. „Klostermann je naše největší chlouba a zároveň nejúspěšnější pivo v novodobé
historii pivovaru. Nás samozřejmě
také těší, že s jeho oceněními je
spjatý i jeho narůstající prodej,“
uvádí Jaroslav Tůma, ředitel pivovaru Dudák. Klostermann se ve
4

Strakonicích vaří od roku 2008.
„Vyznačuje se mírně nasládlou karamelovou chutí. Plností a řízem
s výrazným chmelovým aroma, který přímo vyzývá k napití. Hodí se
zejména k posezení u grilu a pokrmům z drůbežího masa. Toto pivo je svojí skladbou surovin určeno
pro chuťový zážitek z jeho konzumace,“ uvádí Dagmar Vlková,
sládková pivovaru.
„Díky zisku z prodeje piva jsme
mohli přes léto zrekonstruovat původní byt určený pro zaměstnance
pivovaru na originální degustační
místnost. Ta bude sloužit našim obchodním partnerům, ale hlavně návštěvníkům pivovaru DUDÁK. Na
závěr prohlídky na ně bude čekat
příjemné a stylové posezení, kde mohou vedle piva Klostermann ochutnat i osm dalších druhů piv, které
se u nás vaří,“ uvádí Marek Pohanka, ředitel obchodu a marketingu.

Stádo koz v hradním safari.

CO JE NOVÉHO NA SAFARI?
Hradní safari najdete v bývalém
příkopu strakonického hradu a pohled na jeho roztomilé zvířecí obyvatele Vám jistě zpříjemní každou
procházku. S našimi zvířaty se
můžete potěšit nejen pohledem,
ale můžete si je i pohladit a nakrmit připravenou granulovanou
směsí. Návštěvní doba je stanovena do konce října od pondělí do
neděle v době od 8.00 do 20.00
hod., v zimním období (1. 11.–
31. 3.) od pondělí do pátku v době
od 08.00 do 16.00 hod., v sobotu
a v neděli od 10.00 do 16.00 hod.
Všeobecná ustanovení návštěvního řádu:
l udržujte pořádek a čistotu
l zvířata krmte jen připraveným
granulátem
l nevstupujte se psy (ani s jinými
zvířaty)

Foto: Archiv MěÚ
nepoškozujte krmný automat
neubližujte zvířatům, nemohou
se bránit
„Aktuálně se starám o tři poníky,
jednoho oslíka, dvě ovce, čtrnáct koz
a jednoho kozla, sedm hus a dvaatřicet kachen,“ vyjmenovává početní stavy svých svěřenců chovatel
František Lebeda. Do konce tohoto roku se žádné stavební opravy
nebo úpravy hradního safari neplánují. Počty zvířat zůstávají v podstatě také stejné. „Nedávno přišlo
na svět další kůzle,“ připomíná
František Lebeda. Všem stálým návštěvníkům, mezi kterými převažují hlavně malé děti a důchodci,
děkujeme za přízeň. „Na požádání
je možné domluvit si exkurzi pro
skupinu osob, a to minimálně týden
dopředu,“ uzavírá naše říjnové
okénko do safari František Lebeda.
Marie Kotlíková, PR, Kateřina
Landová
l
l

MĚSTO STRAKONICE NA SÍTI
Najdete nás nejen na adrese www.strakonice.eu, ale druhým rokem také na sociálních sítích www.facebook.com/strakonice.mesto
a také na http://twitter.com/Zdrave_mesto_St.

KRÁLOVNA NAVŠTÍVILA STRAKONICE
Naše město poctila dne 19. září
návštěvou královna Velikonočního
ostrova u příležitosti mimořádné
kulturní akce Rapa–Nui project,
kterou uspořádalo Městské kulturní středisko Strakonice. Návštěva teprve devatenáctileté královny
Tauramy Analoly Hey Rapu a jejích
tanečníků se zde uskutečnila pod
záštitou chilského ambassadora.
Taneční a hudební vystoupení bylo
spojené s přednáškou našeho cestovatele, spisovatele a experimentálního archeologa Ing. Pavla Pavla, který je celosvětově známý pro
své úspěšné pokusy s rozpohybováním soch moai na Velikonočním
ostrově.
Marie Kotlíková, PR
Královna obdivovala i nedávno
odhalenou bustu Josefa Režného.
Foto: Archiv MěÚ
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UMÍTE NAKLÁDAT S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI ODPADY?
Věříme, že většina našich čtenářů
ano. S podzimním počasím končí
práce na zvelebování zahrad a zahrádek a na pozemcích se najednou hromadí vytrhaná bramborová
nať, ostříhané výhony jahodníků,
spadané listí a další. Kam s tím?
Něco je vhodné do kompostu, něco
ne. A to, co není vhodné do kompostu, odevzdejte ve sběrném dvoře a nikdy sami nepalte – obtěžujete tím nejen své sousedy, ale
dopouštíte se přestupku.
Podle obecně závazné vyhlášky
města č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládaní se stavebním odpadem
jsou naši občané povinni komunální odpady vznikající na území
města Strakonice třídit na jednotlivé složky. Jednou z nich jsou
i odpady rostlinného původu ze
zahrad. Ty jsou naši občané povinni odkládat do sběrných dvorů nebo zpracovávat vlastním
kompostováním.

Nově k tomu mohou využít kompostéry, které od města obdrží
a nebo využijí kompostéry vlastní. Ty od nás mají objem 900 litrů
a získalo je 500 majitelů s trvalým
bydlištěm a zahradou ve Strakonicích. Město Strakonice může
kompostéry rozdat žadatelům
zdarma díky tomu, že uspělo se
svou žádostí o dotaci na projekt
„Strakonice – pilotní projekt
separace biologicky rozložitelných
odpadů“ z 52. výzvy OPŽP. Celkové náklady na nákup kompostérů činí 1 210 000 Kč, přičemž spolufinancování města bylo
s ohledem na dotační podmínky
finálně stanoveno ve výši 10 %,
tzn. 121 000 Kč.
Chcete-li se dozvědět více o tom,
proč kompostovat, jaké jsou zásady kompostování v kompostéru
nebo co nepřidávat do kompostu,
připravili jsme pro vás informativní brožurku, kterou noví majitelé
kompostérů obdrží současně se
smlouvou o výpůjčce a všichni
ostatní ji naleznou na www.stra-

TŘIĎME LÉPE SKLO, VYPLATÍ SE TO!
Přestože se naše město v několika
posledních letech řadí mezi města
Jihočeského kraje s vysokou výtěžností vytříděných využitelných složek odpadů, máme co zlepšovat.
V loňském roce jsme dokonce vytřídili více papíru, plastu, skla
a nápojového kartonu, než je průměrná výtěžnost obyvatele Jihočeského kraje za rok. Přesto se
v posledních týdnech potýkáme
s velkým znehodnocením obsahu
kontejnerů určených na sklo nežádoucími příměsemi. Pokud je obsah kontejneru s tímto tříděným
odpadem znečištěn natolik, že
s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho
naložit na svozový vůz spolu
s ostatním vytříděným sklem. Tím
by bylo znehodnoceno to, co je již
na voze naloženo, a tudíž musí být
odvezen spolu se směsným komunálním odpadem na skládku. Navíc se tím připravíme o finanční
příspěvek od autorizované obalové společnosti.
Informace, podle kterých byste se
měli při třídění řídit, naleznete přímo na kontejneru na sklo, ale i zde:
l do kontejneru na sklo patří: barevné i čiré sklo (lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, zavařenin, zeleniny
apod.), rozbité skleničky, tabulové sklo z oken a ze dveří.

do kontejneru na sklo nepatří: keramika a porcelán (rozbité talíře, hrnky, květináče
apod.), autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované
sklo vracejte zpět do obchodu.
Pro Vaši představu uvádím několik číselných hodnot:
l v roce 2013 bylo využito a recyklováno v ČR 139 898 tun
skla, což je 82 % skleněných
obalů
l průměrná česká domácnost vytřídí 27,5 kg skla za rok
l každý strakonický občan vytřídil v roce 2013 téměř 11 kg
skla
Sklo má velikou výhodu, protože
ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti. Nadrcené skleněné střepy se ve sklárnách přimíchávají do sklářského kmene, který se
roztaví a odlitím do forem vzniknou nové výrobky. Například u barevných obalů, jako jsou pivní lahve, lze využít recyklované sklo až
ze 70 procent, při výrobě čirých
lahví mohou ve sklárnách použít
až 40 procent recyklátu.
Střepy z celé republiky míří do
Příbrami na automatickou třídící
linku, kde se sklo rozdělí podle barevnosti a je drceno na velikost,
kterou pro další zpracování požadují sklárny. Recyklace skla je tak
dokonalá, že nepoznáte, jestli vaše
l

konice.eu pod aktualitami odboru
životního prostředí.
Jak bylo výše uvedeno, biologicky
rozložitelné odpady mohou občané odvážet také do sběrných dvorů. Ve Strakonicích máme dva:
„U Blatenského mostu“ (tráva,
listí, větve) a v „Tovární ulici“
(pouze trávu a listí). Provozní doba sběrných dvorů je následující:
U Blatenského mostu
Po–Pá
So
Ne

08.30–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
(zimní čas)
08.30–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
08.30–12.00 hod.
Tovární ulice

Po–Pá
So
Ne

13.00–17.00 hod.
08.30–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
08.30–12.00 hod.

Podle obecně závazné vyhlášky
města č. 9/2006, o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města se zakazuje
spalovat v otevřených ohništích
na území města rostlinné mateláhev od piva nebyla dříve třeba
lahví od kečupu nebo skleněným
popelníkem. Navíc je téměř do nekonečna opakovatelná a díky ní se
uspoří až 90 % energie a původních přírodních surovin.
Opětovná výroba skla však není jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo využít. V Krupce u Teplic byla otevřena nová továrna na
výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken, skleněný prach se používá i jako plnidlo do obkladaček,
dlažeb nebo při výrobě umělého
kamene. V některých případech
mohou obroušené skleněné střepy

riály (zejména listí, seno, slámu
apod.). Pálením lze na veřejném
prostranství likvidovat pouze dřeviny prokazatelně napadené škůdci, a to po předchozím souhlasu
Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí.
Porušováním ustanovení obecně
závazných vyhlášek města se fyzická osoba dopouští přestupku,
právnická a fyzická osoba, která je
podnikatelem, správního deliktu.
Marie Kotlíková, PR
Městské informační
centrum vyhlašuje
12. ročník výtvarné
soutěže na téma

KDYŽ SNĚHOVÁ VLOČKA ZEBE
Termín odevzdání prací:
pátek 7. listopadu 2014
Místo:
Městské informační centrum,
Velké náměstí 2
Všechna soutěžní díla budou vystavena od 10. listopadu ve foyer
informačního centra. Autoři nejzdařilejších děl budou odměněni.

sloužit jako drenážní materiál místo štěrku. Možnost použití odpadního skla je tedy velmi rozmanitá
a široká. Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho třídění v domácnostech. O tom, že se
tak opravdu děje, svědčí stále větší
množství sebraného skla.
Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a je také
na nás, jak si sami nastavíme sytém třídění v domácnosti.
Nezapomeňte, třídění odpadů
dává starým věcem nový život!
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

VYDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ
Kompostéry se budou vydávat všem přihlášeným zájemcům ve
dnech 2.–4. 10. 2014, ve sběrném dvoře u Blatenského mostu
(u Městského zahradnictví), a to v následujících termínech:
čtvrtek 2. 10. a pátek 3. 10. v době 13.00–17.00 hod.,
sobota 4. 10. v době 9.00–16.00 hod.
Podmínky k vyzvednutí kompostéru:
– je potřeba osobní převzetí pouze osobou uvedenou ve jmenném
seznamu, který naleznete na www.strakonice.eu nebo v Městském informačním centru Strakonice
– předložení dokladu totožnosti
Ve zcela výjimečných případech bude umožněn náhradní termín vyzvednutí kompostéru, a to na základě předchozí domluvy na tel.:
383 700 333 nebo 383 700 849, 702 207 930. Složený kompostér se
vejde do kufru vozidla, jeho velikost je 100 x 100 x 20 cm.
Pro příjezd využijte nově vybudovaný sjezd přímo ze silnice I. třídy
mezi okružní křižovatkou u prodejny Lidl a křižovatkou na Písecké
ulici.
Denisa Barvířová, odbor rozvoje
5
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Z MĚSTA

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Záchrana ženy
Poděkování
patří
muži, který nám dne
1. 8. oznámil, že na
Podskalí se nachází
žena, která chce skočit z Čertovy
skály. Strážník stálé služby ihned
o celé události informoval složky
IZS. Po příjezdu na místo se
strážníkům podařilo ženě její
úmysl rozmluvit. Ta s nimi sešla
na cestu, kde jí již nehrozilo žádné nebezpečí. Na místo se po
chvilce dostavila hlídka Policie
ČR, Hasiči a posádka RZS Strakonice. Na žádost lékařky byla
o celé události informována matka uvedené ženy, která byla strážníkem zastižena v místě trvalého
bydliště. Matka si dceru od posádky RZS v pořádku převzala.
Sprejer dopaden
V sobotu 2. 8. jsme přijali oznámení na linku tísňového volání
(156) od muže, že v ulici Nádražní vidí dva mladíky, kteří sprejují
budovu ČSAD. Strážníci na místě od oznamovatele zjistili, kde se
mladíci nacházeli. Zde se jim podařilo jednoho z mladíků zastihnout. Jelikož nereagoval na výzvy
a pokusil se před strážníky utéct,
byl omezen na osobní svobodě
a předán Policii ČR.
Mladíci se „pustili“ do zaparkovaných vozidel
Dne 14. 8. jsme přijali oznámení
od muže, že viděl z okna dva podnapilé mladíky, kteří při procházení ulicí Sokolovskou kopali do za-

parkovaných vozidel. Strážníci
zastihli mladíky odpovídající popisu v Husově ulici. Po kontrole
totožnosti je vyzvali k následování
do Sokolovské ulice. Tam oznamovatel potvrdil, že se jedná o výše uvedené mladíky. Na místo
byla přivolána hlídka OO PČR
Strakonice, která si celou událost
převzala k dořešení.
Muž ukradl mladíkovi telefon
Dne 15. 8. jsme přijali oznámení,
že na vlakovém nádraží nějaký
muž v maskáčích ukradl mladíkovi mobilní telefon a nyní utíká po
kolejích směrem do ulice Volyňské. Hlídka, která byla na místo
přivolána, muže odpovídajícího
popisu zastavila u ZZN v ulici Volyňské. Při kontrole totožnosti se
muž doznal. Pachatel i poškozený
byli předáni hlídce OO Policie ČR
k šetření.
Porušení Tržního řádu
V odpoledních hodinách dne
20. 8. jsme přijali oznámení, že se
po panelovém domu v ulici Kosmonautů pohybují dva muži, kteří
zde bydlícím občanům nabízejí
levnější odběr elektrické energie.
Svým jednáním se dotyční dopouštějí přestupku, a to tím, že
porušují jeden z bodů v Tržním řádu města Strakonice. Jelikož muži
se strážníky nechtěli přestupek na
místě řešit, bylo sepsáno oznámení o přestupku a celá událost byla
předána na MÚ Strakonice.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

POMÁHÁ NEJEN POLICIE, ALE I VY
Poděkování patří těm, kteří nebyli lhostejní a pomohli starší paní
dne 26. 8. 2014 před obchodním
domem Prior, která zde po srdeční slabosti omdlela. Dotyčná paní

by obzvláště ráda poděkovala
mladému muži, který jí byl nápomocen při vstávání a paní ze Šumavské ulice, která ji odvezla
svým autem domů.

NESOUDÍME, POMÁHÁME
PROJEKT NA POMOC NEČEKANĚ TĚHOTNÝM ŽENÁM
Rádi bychom upozornili na celorepublikový projekt „Nesoudíme.
Pomáháme.“ Poradna „Aqua Vitae“, která za projektem stojí,
chce pomoci maminkám, které
nečekaně otěhotní, dítě by si chtěly nechat, ale okolí je nutí k umělému potratu, případně potřebují
jinou pomoc či radu. Na bezplatnou telefonní linku 800 108 000
se mohou maminky v tísni obrátit
a dočkají se uklidnění, rozebrání
situace ze všech úhlů pohledu,
zprostředkování odborné rady,
konkrétní profesionální i lidské
pomoci, a pak se mohou rozhodo-
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vat skutečně svobodně. Na poradnu se během její existence obrátilo již kolem 4 tisíc žen i mužů, byly
řešeny manželské konflikty, bylo
možné najít azylové bydlení, dát
odbornou radu i v ekonomických otázkách. Projekt podporuje
mnoho umělců, vědců a veřejných
pracovníků. Více informací lze
nalézt na webových stránkách necekanetehotna.cz, linkapomoci.cz,
informační letáčky zdarma jsou
k dispozici v Městském informačním centru Strakonice, v čekárnách ordinací…
Martina Gerčáková

MALOVÁNÍ V HONGKONGU
Tři žákyně Základní umělecké školy ve Strakonicích z výtvarného
oddělení Mgr. Ivany Schwarzové Kateřina Malkusová (18), Eliška
Miková (17) a Šárka Janochová (18) získaly cenu v 2. ročníku soutěže mladých umělců v Hongkongu a byly pozvány do soutěže malování v plenéru. Doprovázela je Dr. Jarmila Lískovcová.
pro výstavu a sponzory, kteří
celou akci umožnili.
Práce od rána do večera, jídlo z balíčku na kolenou, teploty kolem 35 stupňů, parno
a dusno, tepelné šoky z klimatizace, povinná reklamní
modrá trička, každodenní
fotografování se sponzory
a běhání po nekonečných
schodech – nic nepřehlušilo
celkové okouzlení: z letu obřím letadlem, z mnohajazyčného hemžení účastníků,
z pozorování života na rušných ulicích i v zákoutích,
ranního a nočního cvičení lidí
Strakonické studentky při malování
v parcích. Radovali jsme se z jízdy
v Hongkongu.
Foto: Archiv školy
zářícím městem na večeři v mraOd 23. 8. do 1. 9. 2014 pracovalo
kodrapu, tunelem na Hongkong
v Hongkongu 100 mladých umělIsland. Odvážili jsme se cesty metců do 20 let z Indie, Malajsie,
rem k Národní galerii a prošli se
Tchaj–wanu, Koreje, Bulharska,
po nábřeží po Avenue of Stars…
Maďarska, Rumunska, Slovinska,
Na slavnostní sobotní závěrečné
Turecka, Makedonie, Polska, Rusvečeři v Gold Coast hotelu se předka, Ukrajiny, České republiky,
stavili mladí umělci převážně v náSlovenska a 20 z Hongkongu.
rodních krojích. Medailemi byli
Každý den v sedm ráno nás vezly
oceněni nejúspěšnější studenti.
tři autobusy do různých částí
Kromě ochutnávání čínských jídel
Hongkongu: do přístavu, lodí do
a sladkostí jsme viděli ukázky borybářské vesničky, na univerzitu,
jových umění, vzájemně se fotogrado centrálního parku plného hisfovali v mezinárodně propletených
torických staveb, na návrší do
skupinkách, vyměňovali si konvládního sídla Victoria House,
takty a drobné upomínkové dárky
odkud se nám otevřel pohled na
a loučili se. Protože jsme odlétali
centrum Hongkongu s nejvyšaž v neděli v noci, vydali jsme se
šími mrakodrapy, do chráněné,
metrem a lanovkou na ostrov Lanale opuštěné oblasti v sousedtau do hor k chrámům a Budhovi,
ství vzdušných moderních mostů.
vysokému asi 30 metrů. Zdolali
Každý den vybírali porotci z růzjsme 250 schodů a kochali se Budných zemí světa nejlepší práce.
hou i okolními sochami, ale předeÚroveň byla vysoká, protože většivším pohledem na moře s množna účastníků byli žáci denních vístvím malých ostrůvků a lodí.
celetých uměleckých škol vedení
Po třinácti hodinách letu přes
k realistické kresbě a akvarelu –
Londýn jsme se dost unavené těnejoceňovanější technice. Cílem
šily na domov a prohlížení fotosoutěže však bylo přátelské setkágrafických úlovků, svědků našich
ní a vzájemné poznávání práce
nevšedních zážitků.
studentů a pedagogů, vznik nejJarmila Lískovcová, učitelka
různějších pohledů na Hongkong
VO ZUŠ Strakonice
Sdružení zdravotně postižených Strakonice pořádá v KLUBOVNĚ
v ulici Stavbařů 213 ve dnech 20.–24. října 2014

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OŠACENÍ PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ SPOJENOU S DOBROČINNÝM BAZAREM
Pondělí
Úterý

20. 10.
21. 10.

Středa
Čtvrtek
Pátek

22. 10.
23. 10.
24. 10.

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
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ZÁBAVA/HISTORIE

140. VÝROČÍ VZNIKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I. 18742014
Ve starověku pokládali oheň za jeden ze čtyř základních živlů. Pro
jeho důležitost jej uctívali v obřadech různých náboženství.
Znalost použití ohně byla pro člověka důležitým krokem na cestě
k civilizaci. Poskytoval mu teplo,
chránil jej před dravou zvěří, dával mu možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy
a přeměňovat je v úrodná pole, tavit rudu a vyrábět kovové nástroje.
Potud byl oheň dobrý sluha.
V okamžiku, kdy nad ním však
člověk ztratil kontrolu a vládu,
stával se z něj zlý pán, který mu
místo užitku přinášel utrpení
a škodu. Ve chvíli, kdy ničil výsledky jeho práce a snažení, stal se
jeho nepřítelem a člověk byl nucen
hledat prostředky a způsoby, jak
čelit jeho zákeřným rozmarům.
První pokusy o založení dobrovolnického spolku hasičů začaly po
roce 1848. U nás to bylo roku
1863 ve Slaném.

cí schůzi spolku připravovali zakladatelé 2. listopadu. Protože
však 30. října došlo na Velkém
náměstí k značnému požáru, byla
schůze odložena na 8. listopad.
Konala se v Pantheonu za přítomnosti asi 80 osob. Jednotě
Čelakovské přibývali postupně
členové a o rok později byl přijat návrh, aby byla při ní založena nemocenská pokladna. Pracovalo se na stanovách, které pak
byly schváleny místodržitelstvím
12. června téhož roku. Ustavující schůze „Všeobecné v nemoci
podporující jednoty živnostníků,
řemeslníků, dělníků a dělnic ve
Strakonicích“ se konala 19. července 1874 v zahradní besídce
Karla Zdráhala. Tehdy za přítomnosti 42 členů. Koncem roku
měla již 450 členů a na podporách v nemoci jim vyplatila během roku 3 889 K 79 h, zatímco
na příspěvcích získala za rok
4 759 K 49 h.

sbor s názvem „Tělocvičná hasičská jednota Sokol ve Strakonicích“. K této změně byly v jednotě
vypracovány stanovy a podány
dne 30. listopadu 1873 na místodržitelství Království českého, kde
byly schváleny. Tak došlo 11. ledna 1874 k první ustavující valné
hromadě, na které byly provedeny
volby a zvoleno prozatímní předsednictvo. Prvním starostou se
stal nájemce zámeckého pivovaru
František Sochůrek, jeho náměstkem Čeněk Tejšl, jednatelem městský tajemník Gustav Štěpán, náčelníkem úředník Adolf Melan
a pokladníkem Ferdinand Frauknecht. V prvním výboru byli dále
Antonín Šlehover, Josef Brabec,
Josef Kaisr, Karel Zajíček, Ferdinand Hanč, Jan Hálek, Rudolf Skala, Jan Hlaváč a náhradníci Čeněk
Flak a Emanuel Schmidinger.

O činnost sboru byl mezi strakonickou veřejností zájem a tato
skutečnost vedla obecní zastupitelstvo k tomu, že pro sbor zakoupilo ihned dvouproudní stříkačku
a nákladem obce bylo zřízeno zařízení pro výcvik a sušení hadic
na nádvoří budovy radnice. Jednalo se, jak zajistit výcvik členstva. Po poradě byl požádán
o provedení základního výcviku
cvičitel hasičského sboru města
Prahy Václav Kohl, který se dostavil do Strakonic 13. května
a ujal se instruktivní práce. Po
důkladném výcviku členstva bylo
uspořádáno dne 2. srpna 1874
první veřejné cvičení za přítomnosti sboru dobrovolných hasičů
z Vimperka a za velké účasti místního obyvatelstva.
Zdroj: Almanach 1874–2004 SDH
Strakonice I., 130. výročí vzniku

OKÉNKO PRO SENIORY
Ve Dnech zdraví jsme pro Vás připravili:
3. 10. od 9 hodin Nordic walking. Sraz u Infocentra pro seniory
7. 10. v 15 hodin Setkání u cvičebních strojů na Podskalí

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ŘÍJNU
l

l

l

První rok po založení Tělocvičné hasičské jednoty Sokol.
Foto: Archiv SDH Strakonice I.
První začátky hasičstva ve Strakonicích
V druhé polovině 19. století došlo
ve Strakonicích k rozmachu politického a spolkového života. Právě
v roce 1873, kdy vznikla ve Strakonicích Vzdělávací řemeslnická jednota Čelakovská, pronikla
i sem myšlenka založit sbor dobrovolných hasičů.
V roce 1873 se sešli F. Horký,
A. Fikel, A. Wiener, V. Fiala,
F. Eliáš, F. Dráždil, B. Zábranský
a A. Schilhabl a usnesli se založit
vzdělávací spolek. Sestavili stanovy, na kolky potřebné k žádosti
o povolení stanov vybrali mezi
sebou a se slávou zadali stanovy
ke schválení. Protože však tyto
první stanovy schváleny nebyly,
byly opraveny a zadány ke schválení znovu. Nové stanovy byly
schválené v říjnu 1873. Ustavují-

V této době vznikl ve Strakonicích
také sbor dobrovolných hasičů.
Byl to důsledek rozvíjejících se
hasičských myšlenek v českých
zemích, inspirovaných snahou
vzájemné pomoci v době, kdy
oheň či jiné pohromy ohrožovaly
majetek, zdraví a životy spoluobčanů. I ve Strakonicích se tyto
ideály staly důležitým impulsem
k založení sboru dobrovolných
hasičů. Podnět k založení sboru
dalo v roce 1873 tehdejší strakonické městské zastupitelstvo, v jehož čele stál starosta města
dr. Gustav Ševčík. Ten požádal
výbor strakonické jednoty Sokol,
aby její činné členstvo vzalo na
sebe úkol vycvičit se v hasičské
ochranné službě. Jeho přání bylo
vyhověno a na schůzi konané dne
14. listopadu 1873 byl zřízen
v rámci jednoty Sokol hasičský

l

5. 10. 1919 – narodil se Vojtěch Zamarovský, historik
a spisovatel (95. výročí narození)
8. 10. 1874 – zemřel Vítězslav
Hálek, básník, prozaik, dramatik (140. výročí úmrtí)
9. 10. 1914 – narodil se Josef
Hlinomaz, herec (100. výročí
narození)
17. 10. 1849 – zemřel Frédéric
Chopin, polský skladatel a klavírista (165. výročí úmrtí)

l

l

20. 10. 1854 – narodil se Jean
Arthur Rimbaud, francouzský
básník (160. výročí narození)
26. 10. 2009 – zemřel Miroslav Švandrlík, spisovatel
a humorista (5. výročí úmrtí)

Regionální osobnost:
l

9. 10. 1964 – ve Strakonicích
zemřel Jarko Dvořák–Šumavský, malíř a grafik (50. výročí
úmrtí)

PRANOSTIKA
„Na Šimona a Judy leze kočka z půdy.“ (28. 10.)

Amálie Kubičková, 6 let
Kristýna Němejcová, 9 let
Pranostiku nakreslily žákyně z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením
Mgr. Ivany Schwarzové.
7

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 10/2014
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SOUČASNOST LYŽOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH
Příprava na zimní sezonu 2011/12
začala na jaře roku 2011 pravidelnými běžeckými tréninky a tréninky na kolečkových lyžích, kde jsme
se snažili hlavně dopilovat techniku běhu na lyžích (hlavně bruslení), zautomatizovat správné pohybové návyky a v neposlední řadě
také najezdit určitý objem kilometrů, ze kterého bychom pak mohli
těžit v dlouhé zimní závodní sezoně. V evidenci SKI–Klubu Strakonice v běžeckém úseku bylo 15 závodníků: ze zkušenějších a již
ostřílených závodnic to byly Kateřina Kučerová, Kateřina Jeníčková,
Kristýna Vondrysová a Jana Brejchová (ročníky narození 1994–96),
které se věnovaly hlavně biatlonu
a lyžařské závody braly především
jako přípravu na závody biatlonové. Další skupinu tvořili Vladimír
Slanec, Ondřej Havlena, Vojtěch
Hanuš a za nimi již dorůstala další
generace lyžařů a biatlonistů –
Ondřej Poisl, Antonín Hanuš, Jan
Slanec. Úplně nejmladšími závodníky pak byli Jiří Poisl, Štěpánka Hanušová, Johanka Hůrková a Michaela a Daniel Malých.

Jeníčková, Ondřej Havlena, Antonín Hanuš a z nejmladších také
Jiří Poisl, kteří naznačili velmi
dobrou běžeckou formu. Letní
prázdniny byly již tradičně zakončeny dvoutýdenním soustředěním
ve Strakonicích, kdy se trénovalo
dvoufázově dopoledne – odpoledne a nabíraly se potřebné síly na
podzimní a hlavně zimní sezonu.
Z podzimních přípravných závodů
se Ski klub Strakonice zúčastnil
běhu do vrchu Vodník, kde Vojtěch
Hanuš získal 2. místo, Štěpánka
Hanušová skončila v mladších žačkách osmá a v mužích Jan Melichar
– tehdy ještě v barvách Ski klubu
Šumava – 5. místo a Radek Sosna
15. místo. Vrcholem podzimní sezony jsou pak lyžařské krosy Hájná
hora ve Vimperku a Běh okolo
Kuřidla ve Strakonicích. Na Hájné
hoře skončila Štěpánka Hanušová
desátá, Antonín Hanuš a Ondra
Havlena devátí (Jan Melichar v mužích šestý), Vojtěch Hanuš osmý
a nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Jeníčková, která v kategorii
starších dorostenek doběhla šestá.
V domácím závodě pak Daniel Malý

Účastníci zimního soustředění 2012: sedící zleva Antonín Hanuš, Filip
Boček, Jan Slanec, Vojtěch Hanuš, Johanka Hůrková, Vladimír Slanec;
stojící zleva: Radek Sosna, Kristýna Vondrysová, Kateřina Jeníčková.
Foto: Archiv Radka Sosny
Jarní přípravu zpestřily závody Běh
byl mezi nejmladšími 6., v předžáMufloní stezkou 2011 v Katovicích Jiří Poisl vybojoval 4. místo a ve
cích, kde ve svých kategoriích Kastejné kategorii dívek Michaela Mateřina Jeníčková vybojovala 2. míslá 6. a Johanka Hůrková 7. místo,
to, Antonín Hanuš bral bronz za
v mladším žactvu Štěpánka Hanu3. místo, dorostenci Tomáš Sosna
šová 8. místo, ve starším žactvu Ana Ondřej Havlena vystoupili na
tonín Hanuš 3. a Ondřej Poisl 5.
stupně vítězů na 2., resp. 3. místě,
místo, v slaběji obsazených kategoJiří Poisl vyběhl 5. místo a Štěpánriích dorostu pak Vojtěch Hanuš 3.,
ka Hanušová osmé, a také znovuKateřina Jeníčková 2. a Kateřina Kuobnovené tradiční kontrolní závočerová 3. místo, v hlavní kategorii
dy na „rovinkách“ na Kuřidle. Zde
mužů Jan Melichar 5. a Ondřej
se v dobrém světle ukázali Kateřina
Havlena 8. místo. Radek Sosna

TANCEM PRO RADOST
Taneční pro dospělé opět od 19. 10. 2014 v 17.00 a 19.00 hodin v zrcadlovém sále sokolovny. Více info na tanecnikurz@centrum.cz nebo
604 609 594.
Kroužek pro holky i kluky ve věku 3–6 let – všestranná pohybová, taneční a aerobní průprava dětí – od 6. 10. 2014 v 15.30 hodin v zrcadlovém sále sokolovny. Více info na pohyb@centrum.cz nebo 604 609 594.
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MĚSTSKÉ FOTBALOVÉ DERBY
Utkají se TJ Balvani Strakonice – FK Junior Strakonice, o. s.
Neděle 19. 10. 2014 od 15.30 hodin. Fotbalové hřiště Na Křemelce

SKI–Klub Strakonice, oddíl běžeckého lyžování
pořádá

BĚH OKOLO KUŘIDLA 2014
jako XIV. ročník Memoriálu Františka Kováře v sobotu 4. 10. 2014
v areálu koupaliště v Habeši.
Zveme všechny registrované závodníky i nejširší sportovní veřejnost.
Start 1. kategorie v 10.00 hod.
Informace, propozice i možnost elektronického přihlášení najdete na:
www.skiklubst.webnode.cz nebo na tel.: 732 409 140

HOKEJBALOVÝ TURNAJ HUSOTU
Srdečně Vás zveme na jubilejní 30. ročník hokejbalového turnaje Husotu
Kde: Strakonice, sportovní areál Na Muškách
Kdy:

1. 11. 2014, prezentace v 9.00–9.30 hod. (kategorie do 15 let)
2. 11. 2014, prezentace v 9.00–9.15 hod. (kategorie nad 15 let)
Pro koho: čtyřčlenná družstva + 1 náhradník v kategoriích: chlapci
mladší (narozeni v roce 2003 a mladší), dívky mladší (narozeny v roce 2003 a mladší), chlapci starší (narozeni v roce
2000 a mladší), dívky starší (narozeny 2000 a mladší), kategorie nad 15 let. V případě, že budete mít hráče navíc, dejte
vědět, může hrát za jiné družstvo.
Utkání:
hraje se 1x10 minut. Teplý čaj zajištěn.
Startovné: 100 Kč za družstvo přihlášené do 30. 10. 2014 a 150 Kč za
družstvo přihlášené po termínu. Účastnický příspěvek se platí při prezentaci.
Ceny:
Vítězná družstva každé kategorie získávají pohár, ceny získávají všechna družstva přihlášená do 30. 10. 2014.
Vybavení družstva: každé družstvo bude mít svůj tenisový míček a jeho
hráči hokejky. Nejsou přípustné florbalové a brankářské hokejky, helmy, brankářská výstroj a jakékoliv chrániče.
Přihlášky: na e-mail Husot@seznam.cz, mobil 737 825 521 (sms: název týmu, kategorie, jméno kapitána či vedoucího)

POJĎTE S NÁMI TANČIT A CVIČIT JÓGU
ORIN – 1. patro sportovní haly, Máchova ul. 1113, Strakonice
Těší se na vás Libuše Holečková a Míša Bicanová ze Z.I.P. Písek
Líba
Míša
– kurzy jógy každý čtvrtek
– každé úterý, tanec ve stylu
– ranní jóga
show, modern, street dance –
– pro děti
cvičení dětí 2–3 roky s rodiči
– gravitjóga
– taneční přípravka 3–6 let
– pro mládež a dospělé
– děti mladší i náctiletí
– pro seniory
– karibské tance pro dospělé
Podrobnosti: www.orin.estranky.cz
Kontakt: o.s.orin@seznam.cz, tel.: 720 314 523 – jóga, 604 349 979 – tanec
TJ ČZ STRAKONICE – oddíl SPV
Zahajuje cvičební rok 2014/2015

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
PONDĚLÍ 18.00–19.00 hod. • ČTVRTEK 19.30–20.30 hod.
Tělocvična ZŠ Poděbradova, vede Jitka Hanušová, tel.: 606 644 590

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
PONDĚLÍ 14.30–15.30 hod. • ČTVRTEK 14.00–15.00 hod.
Tělocvična TJ ČZ (proti gymnáziu), vede Vlasta Boguschová,
tel.: 602 150 707
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AKCE/POZVÁNKY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
2. 10.
Vystoupení Malé muziky ZUŠ na Dni seniorů v Sušici
(F. Zetek)
16. 10.
Setkání výboru sdružení rodičů KP ZUŠ s vedením
školy, zámecký sálek od 17 hod.
22. 10.
Zahajovací žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
22. a 24.10.
Vzdělávací pořady pro 2. a 3. třídy strakonických ZŠ
(v Rytířském sále hradu)
Soutěže, přehlídky, zájezdy…
10. 10.
Zájezd žáků výtvarného oboru do Prahy (Veletržní palác, Doxy, UMPRUM)
16.–19. 10.
NAHLÍŽENÍ 2014 – 25. celostátní dílna středoškolské
dramatiky a mladého divadla v Bechyni – účast žáků LDO
18. 10.
Zájezd hudebního oboru do Prahy na muzikál Mauglí

BAVÍ TĚ COUNTRY?
Country taneční skupina Osm a půl opice Strakonice přijme nové členy
Rozpis zkoušek:
Neděle 17.30–20.00 zkouška, taneční sál, DDM Strakonice
Úterý 16.30–17.30 country – přípravka, sál 207, DDM Strakonice
Úterý 17.30–19.00 country – děti, sál 207, DDM Strakonice
Středa 18.00–19.00 pohybová taneční průprava (přípravka, děti),
taneční sál, DDM Strakonice
Středa 19.00–21.00 country taneční pro všechny, taneční sál,
DDM Strakonice

POZOR NOVÝ TURISTICKOZÁBAVNÝ KROUŽEK  WESTERN KLUB
Schůzky budou v DDM Strakonice, Na Ohradě. Den a čas naleznete na internetových stránkách. Na zájemce čekají výlety za poznáním, jak přežít
v přírodě, šifrování, hry v kolektivu kamarádů, jízda na koni a další zábava.
Více na www.osmapulopice.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM OD
ŘÍJNA MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU
S koncem hlavní turistické sezony se
opět mění provozní doba městského informačního centra. Informační centrum bude otevřeno v pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00 hod., ve středu
od 8.00 do 18.00, v sobotu bude uzavřeno. Tato provozní
doba platí od října do konce dubna.
Z novinek v našem prodejním sortimentu Vám můžeme nabídnout jako
malý suvenýr barevné klíčenky nebo mýdlo s obrázkem Strakonic.
Výsledky výtvarné soutěže Nejkrásnější hnětynka
1. kategorie – Mateřské školy
1. místo – MŠ A. B. Svojsíka – Krtečci
2.–4. místo – MŠ Střelské Hoštice – Medvědi, MŠ Šumavská –
Motýlci, Michaela Požárková z MŠ Školní
2. kategorie I. stupeň ZŠ
1. místo ZŠ Povážská V. B
2. místo ZŠ F. L. Čelakovského – keramický kroužek
3. místo ZŠ Povážská – Bára Vránová, Eliška Kalašová – V. B
3. kategorie II. stupeň ZŠ
1. místo ZŠ Poděbradova – Natálie Myslivcová
2.–3. místo ZŠ Povážská – Tomáš Makovec, ZŠ Poděbradova –
Tereza Juřicová
4. kategorie dospělí a studenti
1. místo a 2. místo Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282 • 3. místo Jitka Pavlíková
Vítězem v hlasování veřejnosti se stal kolektiv z Domova pro seniory
a Domova se zvláštním režimem, Rybniční 1282. Ceny do soutěže věnovaly firmy Tříska, Technické služby s. r. o. a město Strakonice.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, www.mcberuska.cz
PROGRAM PROJEKTU
„VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ TŘETÍHO
TISÍCILETÍ“ – podpořeno dotací MPSV
Setkání rodičů – Mgr. Jana Lidická – 2. 10. ČTVRTEK 16.30–18.30
hod. (40 Kč), přihlášky na tel.: 605 115 541.
Předporodní kurz – Bc. Hana Hanzlíková – každé ÚTERÝ od 7. 10.
17.30–18.30 hod., přihlášky na tel.: 725 714 301.
Šikana na internetu – Mgr. Markéta Bajerová – 8. 10. STŘEDA
16.00–18.00 hod. (40 Kč). Jak se vypořádat s šikanou a kyberšikanou,
přihlášky na tel.: 605 115 541.
Cvičení pro těhotné – Bc. Martina Bláhová – STŘEDY 16.30–17.30
hod. ve studiu „Život v kondici“ (50 Kč), přihlášky na tel.: 607 657 109.
Příprava dítěte na docházku do školy – PhDr. Alexandra Hergetová
– 9. 10. a 23. 10. 17.00–18.30 hod. (2. a 3. lekce). Cena kurzu – 5 lekcí
150 Kč. Přihlášky 605 115 541.
Předporodní setkání – Mgr. Katarína Zatovičová – 11.10. SOBOTA
9.00–18.00 hod. Zvýhodněná cena 350 Kč pro maminky, 500 Kč pro
páry, přihlášky do 8. 10. na tel.: 605 115 541.
Logopedie – Mgr. Vavřincová – 30. 10. ČTVRTEK 15.30–16.30 předškoláci, 16.30–17.30 hod. školáci (30 Kč), přihlášky na tel.: 605 115 541.
Každou středu Aqua aerobic pod vedením lektorky Michaely
Homolové – 20.00–21.00 hod. Kontakt e-mail: misha.homolova@seznam.cz, tel.: 777 17 96 96

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p.
13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT
14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 13.30–14.30* 14.30–17.00 20.00–22.00
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

SAUNA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Po, Ne zavřeno
Út, Pá 10.00–22.00: ženy
St
10.00–22.00: muži
Čt
10.00–22.00: společná
So
10.00–17.00: společná
Informace: 28. října zavřeno

Rodiče + děti
do 10 let
Společné
7. 10. 16.15–17.15 17.30–18.30
12. 10. 13.00–14.00 14.30–15.30
14. 10. 16.15–17.15 17.30–18.30
21. 10. 16.15–17.15 17.30–18.30
26. 10. 14.00–15.00 15.30–16.30

FITNESS PLAVECKÝ STADION
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne 14.00–19.00
Změny programů vyhrazeny!

Školní prázdniny: 27. 10., 28.
10., 29. 10. 10.00–11.30 společné
Bruslení pro seniory: Každý čtvrtek 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10.
a 30. 10. vždy 9.30–10.30

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
25. 10.
Florbalový ligový zápas muži „A“ – pro veřejnost od
20.00 hod. oblouková hala
26. 10.
Florbalový ligový zápas muži „A“ – pro veřejnost od
10.00 hod. oblouková hala
29. 10.
Koně Štětice – pro přihlášené do 24. 10. cena 200 Kč. Info:
A. Hrdličková 604 104 890, hrdlickova@ddmstrakonice.cz
29. 10.
Den plný her – CEV na Podskalí, 8.00–16.00 hod.
Vstupné 120 Kč. Program na www.ddmstrakonice.cz.
Kontaktní osoba: T. Kulhová, 383 332 956, 724 318 643,
kulhova@ddmstrakonice.cz, přihlášky do čtvrtka 23. 10.
26.–28. 10.
Taneční soustředění kroužků v Zálesí – info: L. Schovanec 724 147 600, schovanec@ddmstrakonice.cz
Přihlášky do kroužků jsou na všech pobočkách a na webu.
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DNY ZDRAVÍ

Neděle 5. října 2014 od 16.00 hodin – HLAS NADĚJE

Charitativní koncert ve prospěch nadace pro transplantace kostní dřeně ve velkém sále
sokolovny ve Strakonicích.
Účinkující: K. R. Marinov (Praha), Hlasoň (Strakonice), Jistem (Strakonice)
(Pořádá Nadace pro transplantace kostní dřeně)

TUŽME SE SPORTEM

ZDRAVÍ A PREVENCE

Pátek 3. října
Spalovací formovací cvičení s posilováním
Kde: Studio Život v kondici ve 2. patře ve třídě,
Lidická 194.
Kdy: od 17.00 hod. H.E.A.T. Program
od 18.15 hod. Spalovací formovací cvičení
s pomůckou Bosu
S sebou čistou sportovní obuv, ručník a pití.
(Pořádá Studio ŽIVOT V KONDICI)

Celý týden od 29. 9. do 4. 10.
Po–Pá 9.00–17.00, So 9.00–12.00 hodin
Naturhouse dietetické poradenství zdarma
Měření tělesných hodnot (BMI, tuk, voda...)
a výživové poradenství zdarma.
Kde: Studio Naturhouse, parkoviště u Bati.
(Pořádá Kochanka, s. r. o.)

Pátek 3. října
Sportovní odpoledne na Virtě
Víkend na tenise
Sportovní odpoledne plné her a soutěží na fotbalovém hřišti, tenis pro všechny.
Kde: Sportovní areál TJ Dražejov na Virtě.
Kdy: Odpoledne 3. října od 16.30 hod.,
Víkend na tenise 3.–5. října po domluvě.
(Pořádá Tělovýchovná jednota Dražejov)
Sobota 4. října, start v 10.00 hodin
Běh okolo Kuřidla 2014
Otevřený závod v přespolním běhu.
Prezentace od 8.30 do 9.30 hodin.
Kde: Strakonice – Habeš, Kuřidlo a okolí.
(Pořádá SKI – KLUB Strakonice)
Sobota 4. října od 10.00 hodin
Sportovní den v Modlešovicích
Turnaj ve stolním tenise a hry pro děti na hřišti.
Kde: Budova hasičské zbrojnice v Modlešovicích a hřiště v Modlešovicích.
(Pořádá Osadní výbor Modlešovice)
Neděle 5. října od 20.00 hodin
Večerní lehký klus až běh s čelovkou
2 trasy: kratší trasa cca 2–2,5 km, delší trasa
zhruba o 1,5 km více.
Vybavení: čelovka – alespoň každý druhý.
Kde: Jezárky u restaurace Lovecká bašta.
(Pořádá Studio ŽIVOT V KONDICI)
Úterý 7. října od 16.15 hodin
Veřejné bruslení zdarma
Od 16.15 do 18.30 hodin, zimní stadion.
Rodiče s dětmi do 17.00 hodin, pro ostatní
17.30–18.30 hodin.
(Pořádá STARZ)
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Celý týden od 29. 9. do 4. 10.
Po–Pá 9.00–17.00 hod., So 9.00–12.00 hodin
Obchod Zdravá výživa Kochanka
Připraveny ochutnávky produktů zdarma.
Kde: Zdravá výživa Kochanka, parkoviště u Bati.
(Pořádá Kochanka, s. r. o.)
Pátek 3. října a neděle 5. října
„Pohyb nás baví“ chůzí i na kole
Sraz v 10 hodin u nové lávky pod pivovarem.
Cíl: pátek – dynamická chůze s holemi,
neděle – cyklovýlet po trase Strakonice –
Poříčí – Kubešův mlýn a zpět.
(Pořádá Svaz diabetiků)
Sobota 4. října od 15.00 do 20.00 hodin
Veget fest
Kde: Rennerovy sady u glorietu, Strakonice.
První strakonický festival zaměřený na zdravou
výživu, ochranu zvířat a vegetariánství.
Zeleninové divadlo a workshopy pro všechny.
(Pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice
a CEGV Cassiopeia)
Sobota 4. října
Plavání zdarma
V hodinách pro veřejnost, plavecký stadion.
(Pořádá STARZ)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JINÉ
Pátek 3. října od 14.00 do 16.00 hodin
Český červený kříž
Ukázky maskování a ošetřování poranění.
Kde: Rennerovy sady – altán.
(Pořádá Český červený kříž)
Sobota 4. října od 15.00 do 18.30 hodin
Odpoledne s alternativními sporty
Výstava fotografií alternativních sportů.
Kde: Nová lávka, parkoviště pod hradem, v případě špatného počasí Jedárna.
(Pořádá Sunshine Cabaret)
Pondělí 6. října 10.00–15.00 hodin
Den otevřených dveří v KC Prevent
Info o drogové problematice a KC Prevent.
Kde: Kontaktní centrum, Komenského 174.
(Pořádá KC Prevent Strakonice)
Úterý 7. října od 9.00 do 16.30 hodin
Den otevřených dveří
Prohlídka domovů s výkladem, ukázka volnočasových aktivit, odpolední posezení s hudbou atd.
Kde: MěÚSS, Domov pro seniory a Domov se
zvláštním režimem.
(Pořádá MěÚSS, Domov pro seniory a Domov se
zvláštním režimem, Rybniční 1282, Lidická 189)
Úterý 7. října od 10.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří
Prezentace služeb, ukázka pomůcek a možnost
jejich vyzkoušení, foto výstava, prezentace firmy APPN o právech osob se sluchovým postižením.
Kde: Klubovna SZdP, Stavbařů 213.
(Pořádá Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o. p. s.)

AKCE PRO KLIENTY

Středa 8. října od 14.00 hodin
Pochod pro zdraví – VII. ročník
Sraz u vlakového nádraží ve Strakonicích.
Zahrnuje ukázku hasičské techniky a občerstvení.
(Pořádá Sdružení zdravotně postižených v ČR)

Čtvrtek 2. října od 15.00 hodin
XVII. Setkání seniorů a ZP
Kulturní vystoupení ke Dni seniorů
a ZP – Pošumavská dudácká muzika.
Vstupenky ve výši 100 Kč
Kde: Rytířský sál strakonického hradu.
(Pořádá Sdružení zdravotně postižených)

Úterý 14. října a středa 15. října
Kuželky zdarma
Plánkova 31 (u restaurace Protivínská). Nutné
přezůvky, které nebarví a domluva času předem, tel.: 603 730 847.
(Pořádá TJ Fezko Strakonice)

Pátek 3. října 10–12 a 14–16 hodin
Ukázka cvičení pro rodiny s klienty
Ukázka rehabilitačního cvičení ležících a nácvik paměti.
Kde: Učebna ČČK B. Němcové 1118.
(Pořádá Domácí péče ČČK, o. p. s.)
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AKCE/POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz
V říjnu vás zveme na TÝDEN
KNIHOVEN
l

l

Sobota 4. 10. Veget fest –
První festival zdravé výživy,
ochrany zvířat a vegetariánství
ve Strakonicích. Můžete se těšit na zeleninové divadlo, přednášku o vegetariánství, vystoupení hudební skupiny Piánko,
promítání dvou dokumentů a večerní fireshow v podání Tekknical Hard Cirkus. Podrobné info na www.knih-st.cz.
Rennerovy sady, 15–20 hod.
Úterý 7. 10. Návštěvní dopoledne s Miloslavem Šimkem.
Akce nejen pro nevidomé, ale
pro všechny čtenáře s handicapem. ŠK, čítárna, 9 hod.

Po celý týden:
l

l

Studovna – Nabídka základních počítačových kurzů jinak – za pomoci Virtuálního
kolegy si můžete ve studovně
ŠK sami a jednoduše vyhledat
aktuální návody pro většinu
běžně používaných programů.
K připomenutí 100. výročí
I. sv. války jsme připravili vě-

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00 hod.
Akad. mal. Jiří Řeřicha
Do 31. 10.
Výstava děl akad. mal. Jiřího Řeřichy. 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.
Historie ČZ v obrazech
Do 31. 10.
Výstavka dobových fotek z výroby
a historie České zbrojovky ve Strakonicích.
Předmět měsíce
Bronzový krucifix od Josefa Václava Myslbeka, tvůrce jezdecké sochy sv. Václava na Václavském
náměstí v Praze.
KAPITULNÍ SÍŇ
Pošumavská dudácká muzika
4. 10., 19.00 hod.

domostní kvíz o ceny a výstavky v oddělení pro dospělé.
l Oddělení pro děti – Týden
s Neználkem. Téma tradičního příběhu, který si děti píší
sami, je letos Jak šel Neználek
poprvé do školy.
Na hradě i v pobočce prodej vyřazených a nevyužitelných knih za
symbolické ceny. Nové čtenáře zaregistrujeme zdarma!
Z dalších říjnových akcí:
l 1.–28. 10. Exlibris Tábor –
výstava drobných knižních grafik oceněných v dětské výtvarné
soutěži. ŠK, vstupní hala.
l 14. 10. Kurzy počítačové
gramotnosti. Pro začátečníky: Vyhledávání na internetu. ŠK, studovna, 13 hod. Pro
pokročilé: MS Word 2010.
15.30 hod. Zájemci se musí
přihlašovat osobně, proti vratné kauci 100 Kč.
l 14. a 16. 10. Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření. 14. 10. „Pokročilí“
a 16. 10. „Začátečníci“. Přihlášky na jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244. ZŠ Povážská, Nad Školou 560, 18 hod.
l 18. 10. Výlov Blatského rybníka – úklidová akce v rámci
kampaně „Ukliďme svět“. Pytle na odpad budou připraveny,
s sebou pouze rukavice. Sou-

částí bude posezení s občerstvením. Sraz ve 14 hod. na hrázi.
l 22. 10. Zelené otazníky: Strakonice – ekologické? Jak se
dařilo a daří Strakonicím v oblasti ochrany životního prostředí?
Jaké jsou úspěchy a neúspěchy,
plány, vize a projekty do budoucna? Přijďte se zeptat Ing. Jaroslava Brůžka, vedoucího Odboru
životního prostředí MÚ Strakonice. Restaurace Baobab, 18 hod.
l 30. 10. Tvořivá dílnička pro
děti – nosatý klaun. ŠK, oddělení pro děti, 8.00–11.00 hod.
l 3. 10., 17. 10. Strakonické
farmářské trhy. I. hradní nádvoří, 13.00–17.00 hod. Více
na www.farmarsketrhy.strakonice.eu.
Upozornění! Oddělení pro děti je
z důvodu celkové rekonstrukce
budovy do konce ledna 2015 otevřené v náhradních prostorách
na druhém hradním nádvoří.

Koncert dudácké muziky k oslavám
25. výročí. Vstupné dobrovolné.
Klavírní recitál Romana Rauera
8. 10., 19.00 hod.
Koncert vážné hudby.
Vstupné dobrovolné.
Mlýny na staré Otavě ve Strakonicích a okolí
9. 10., 17.00 hod.
Vyprávění o historii a osudech
mlýnů na Strakonicku.
Přednáší: Jaroslava Pixová, autorka knihy Stará Otava mezi
Strakonicemi a Pískem. Vstupné:
20 a 10 Kč.
Johanitská komenda: Vzkříšení
prostoru
12. 10., 10.00–16.00 hod.
Výstava jednoho dne.
Site-specific projekt současného
umění v prostoru johanitské komendy ve Strakonicích. Umělecké
intervence v reakci na původní
funkce středověkého kláštera umožní nevšední prožití a vnímání místa.
Vystavující: Matěj Frank, Petra Lacinová. Kurátorka: Soňa Nováková

Pořádá: MSP se Strakonickou televizí.
Vstupné: 20 a 10 Kč

Paměť mlýnů
23. 10., 17.00 hod., kapitulní síň
Prezentace dvou nových filmů
o vodních mlýnech.

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l

NE 5. 10. Výlet. Začátek
v 9.00 hod. na zastávce ČD
v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme i kroužkování. Procházka povede
k rybníkům v okolí a k letišti.
Sraz v 7.00 hod. před vlakovým
nádražím, z Blatné cca 5 km

pěšky, zpět vlakem z Tchořovic např. v 13.09). Ráno lze jet
místo pěší cesty přes Nepomuk
(v 6.53) až do Tchořovic.
l ÚT 7. 10. Karel Skalický:
Strakonické příběhy X. Od
Omy až po Pacla. Příběh tiskařský. Od 18 hod. v restauraci
Baobab.
l ST 15. 10. Delta Dunaje – jedna z posledních evropských divočin. Přednáší RNDr. Petr Pavlík (ze ZO
ČSOP Blatná). Od 17 hod.
v promítacím sále gymnázia.
l NE 19. 10. Společné hraní na
kantely. Od 18 hod. v pobočce
ŠK ve spolupráci s o. s. Spona.
l PO 20. 10. Tvořivý podvečer
s pí Boženou Legátovou: Věneček skládaný technikou origami. 17.00–19.00 hod. v půjčovně v Husově ulici čp. 380.
Potřeby budou připraveny, ale
je vhodné přinést i vlastní.
l Schůzky
přírodovědného
kroužku MOP (pro děti s rodiči nebo prarodiči) – sraz každý
týden v PÁ v 16.00 hod. před
hradem u kanceláře CIAO
(kromě 24. 10., kdy schůzka
není). Na 3. 10. je domluvena návštěva koziček v hradním
příkopu (budeme moci i za plot
až k nim).
Více na www.csop-strakonice.net.

l

ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Sobota a svátky 9.00–12.00 hod.
Pavel Koubek – Obrazy, návrhy,
kresby
1.–31. 10.
Výstava obrazů, kreseb a návrhů
tetování mladého strakonického
výtvarníka.
Vstupné dobrovolné.
Vernisáž 30. 9. v 16.00 hod.
VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00 hod.
Ukončení sezony
25. 10., 10.00–16.00 hod.
Poslední pečení chleba a pouštění
mlýnského kola. Akci doplní ukázky přípravy zabijačkových dobrot
a vystoupení folklorního souboru
Osminka. Aktivity pro děti.
Vstupné: 50 a 25 Kč.
VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne
l

15 let od doby, kdy byl na nádvoří hradu uspořádán I. roč-

l

ník středověkých slavností
Rumpálování (1999).
110 let od narození MUDr.
Karla Hradeckého (16. 10.
1904–7. 9. 1943), primáře interního oddělení strakonické nemocnice, jednoho z představitelů odbojové organizace
ÚVOD. Dne 7. září 1943 byl
v Berlíně Plötzensee popraven.
300 let od zahájení stavby zámeckého barokního křídla
strakonického hradu (1714–
1721), které dal vystavět velkopřevor Ferdinand Leopold
Dubský z Třebomyslic, Václav
Čejka z Olbramovic o několik
let později křídlo rozšířil.

INFORMACE
Probíhá výběrové řízení na pozice
Etnograf a Muzejní pedagog. Více
na www.muzeum–strakonice.cz.
UPOZORNĚNÍ!
Na říjen připravilo muzeum pro
návštěvníky mimosezonní vstupné
do všech expozic a areálu vodního
mlýna. Dospělí 10 Kč a děti do 15
let mají vstup zdarma. Sleva neplatí na kulturní akce.
Více na www.muzeum-strakonice.cz
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AKCE A PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE

9. 10.
Divadelní předplatné „B“
Milan Kundera: Jakub a jeho
pán – Pocta Denisi Diderotovi
Dům kultury, od 19.30 hod.
Divadlo Bez Zábradlí. Hrají: Karel
Heřmánek, Jiří Bartoška, Josef
Carda ad.
Vtipná, hravá a moudrá komedie.
11. 10.
Rockový koncert – BLUE STARS
69 (Strakonice – 45 let) & hosté
Dům kultury, od 19.30 hod.
Brýden, Extrakt Root, Ivan Hlas
Trio
13. 10.
Ondřej Brzobohatý: Identity Tour
Dům kultury, od 19.30 hod.
14. 10.
Setkání s Robertem Vano
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Přednáška o jeho životě a tvorbě.
19. 10.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
Hraje Antonín Talafous.
21. 10.
Nebojte se Kolumbie
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Cestopisná přednáška s filmovou
projekcí v podání Jany Dvorské
a Miloše Kašpara.
22. 10.
KPH
„Známé/Krásné koncertní melodie“
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
BOHEMINI FLUTE QUARTET
24. 10.
Slet bubeníků
Dům kultury, od 19.30 hod.
All Star bubenický tým tvoří špičkoví hudebníci tří kontinentů – Pavel
Fajt, Pavel Koudelka, Miloš Vacík,
Ephraim Goldin, Alex Bershadsky,
Tomáš Rendl, Liron Meyuhas.
Prolnutí všech možných hudebních
směrů, etnických vlivů a inspirací.
29. 10.
Divadelní předplatné „A“
Robert Thomas: Mandarínková
izba
Dům kultury, od 19.30 hod.
Hudobné divadlo Teatro Wüstenrot Bratislava. Hrají: Zuzana
Tlučková, Maroš Kramár ad.

Komedie plná francouzského espritu a šarmu. Mládeži do 15 roků
nevhodné – uváděno ve slovenštině.
30. 10.
„Furtluftdurch tour“
Dům kultury, od 19.30 hod.
Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera a Šárky
Vaňkové.
8. 10.–2. 11.
Jak básníkům chutná obraz –
výstava experimentální poezie
Ralfa Mošty
7. 10. v 17.00 hodin vernisáž
v Maltézském sále spojená s autorskou recitací, hudebním doprovodem a chutným občerstvením
těla i ducha.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
1. 11.
ATMO MUSIC + Sebastian + DJs
3. 11.
Divadelní předplatné „A“
Ondřej Havelka, Martin Vačkář:
Zločin v Posázavském Pacifiku,
Divadlo Kalich
5. 11.
Veselá trojka Pavla Kršky
8. 11.
Setkání s ezoterikou
10. 11.
KPH – INFLAGRANTI s doprovodnou kapelou
16. 11.
Taneční odpoledne s písničkou
18. 11.
Caveman – one man show
o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou.
20. 11.
Divadelní předplatné „B“
Friedrich Dürrenmatt:
Play Strindberg, Divadlo Metro
28.–30. 11.
Adventní trhy pod Rumpálem
4.–25. 11.
Výstava fotografií Igora Hellebrandta – Pohled 2014
5.–25. 11.
Výstava obrazů Jaroslavy Poláčkové: Věčná láska

Středa 1.–čtvrtek 2. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/thriller,
titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3
Vstupné: 90 Kč
Pátek 3.–neděle 5. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Německo, animovaná pohádka,
dabing, 88
Doporučená přístupnost: všem
7 TRPASLÍKŮ 3D
Vstupné: 150 Kč
Pátek 3.–neděle 5. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama/thriller, titulky, 145, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ZMIZELÁ
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 6.–středa 8. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci–fi,
dabing, 122
Doporučená přístupnost: od 12 let
STRÁŽCI GALAXIE 3D
Vstupné: 130 Kč
Pondělí 6.–středa 8. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, romantický/komedie/drama,
titulky, 109, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Vstupné: 90 Kč, HCE
Čtvrtek 9.–neděle 12. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie/drama, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 13. října
POZOR!!! jen od 16.30 hod.
Audiovizuální pořad, 85
Doporučená přístupnost: všem
VÝCHOD ARABSKÉHO POLOOSTROVA – SULTANÁT OMÁN
Pondělí 13.–čtvrtek 16. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Vstupné: 70 Kč
Úterý 14.–čtvrtek 16. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, rodinný/pohádka, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
TŘI BRATŘI
Vstupné: 100 Kč
Pátek 17.–neděle 19. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dobrodruž. fantasy, titulky, 92, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Vstupné: 120 Kč
Pátek 17.–neděle 19. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ANNABELLE
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 20.–středa 22. října
POZOR!!! PO a ST od 17.30 a 20.00
hod., ÚT jen od 17.30 hod.
USA, romantický, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
CO S LÁSKOU
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 23.–sobota 25. října
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod.,
PÁ a SO jen od 20.00 hod.

ČR, romantická komedie, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
INTIMITY
Vstupné: 110 Kč
Pátek 24.–neděle 26. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dobrodružná animovaná komedie, dabing
Doporučená přístupnost: všem
ŠKATULÁCI 3D
Vstupné: 130 Kč
Neděle 26.–pondělí 27. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Francie, komedie, titulky, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 27.–středa 29. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Belgie, animovaný/dobrodružný/ rodinný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
DŮM KOUZEL 3D
Vstupné: 130 Kč
Úterý 28.–středa 29. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 14, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SOUDCE
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 30.–pátek 31. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Itálie, animovaný, dabing, 98, 2D
Doporučená přístupnost: všem
WINX CLUB
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 30.–pátek 31. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Norsko/Island, akční, komediální horor, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DEAD SNOW: RUDÝ vs. MRTVÝ
Vstupné: 90 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY

Sobota 4. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
Vstupné: 40 Kč
Sobota 11. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
KRAKONOŠ A MISTR
Vstupné: 40 Kč
Sobota 18. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64
KAMARÁD KAPŘÍKŮ
Vstupné: 40 Kč
Sobota 25. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE V.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 8. října
POZOR!!! od 9.30 hod.
Francie, dobrodružný, 95, dabing, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
BELLA A SEBASTIAN
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 21. října
Od 20.00 hod.
Island/Něm., komediální romantické
drama, 81, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
O KONÍCH A LIDECH
Vstupné: 90 a 75 Kč
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