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PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉ VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA
Mgr. Břetislav Hrdlička,
starosta
Vážení a milí občané, spolupracovníci, kamarádi,
během minulých dnů, co jsem
Vaším starostou, se toho tolik stalo! Rukama mi prošlo nespočet
názorů, nároků, stížností i přání.
Zjistil jsem, že vlastně rozhoduji
o milionech, o lidských osudech,
o potřebách tisíců lidí, o budoucnosti města. Musím říci, že mí
předchůdci to neměli lehké.

Nyní je na nás, abychom město
posunuli dál. Začínáme obrovskými škrty. V rozpočtu, který jsme
dostali na stůl, chybělo třicet milionů. Pro srovnání – je to přibližně
stejné, jako když máte dostat výplatu deset tisíc, v peněžence máte
tisícovku, jste bez úspor a víte, že
příští měsíc budete muset zaplatit hypotéku, drahou nebankovní
půjčku, koupit uhlí na zimu a přitom Vám musí zbýt na benzín, pojištění a dětem na obědy a na zimní boty pro ně a za zbytek žít celý
měsíc do příští výplaty. Ne, že
by Vám peníze někdo ukradl, ale
máte obrovské dluhy a obrovské
závazky. Nic moc.
Začali jsme škrtat a jde to velmi
těžko. Co příští rok nebude, protože na to nemáme? Květiny?
Náměstí? Pivo? Co můžeme škrtnout? Jak to udělat? Není to lehké, vedoucí odborů brání svá
území jako lvi a dluhy musíme
splácet. Ubíráme tedy hlavně na
provozu městských zařízení, na
úřadě tam, kde to nejméně bolí.

Od nového roku například čekejte velmi omezený Zpravodaj.
Ulevilo se nám, když se ukázalo,
že nějaké menší peníze se příští rok
objeví. Rozpočet budeme schvalovat jako vyrovnaný. Město je ve
stavu, jak nám jej předchozí „hospodáři“ předali. Je takový, jaký je
a my se s tím musíme popasovat.
Letos v listopadu se v mém životě
staly dvě významné věci. Stal jsem
se Vaším starostou a můj první
vnuk oslavil první narozeniny.
A zatímco moje rodina slavila vnukovy narozeniny celkem bujaře,
můj „úspěch“ byl odbyt potřesením ruky. V takové chvíli Vám
dojde, co je v životě opravdu důležité. Pochopil jsem, že první je
člověk a ne funkce. Tímto způsobem bych proto chtěl přistupovat
i ke své práci, kterou jste mi na
mé přání svým rozhodnutím dali.
Proto Vám přeji rozvážnou a ukázněnou radnici, krásné předvánoční období, hodně zdraví a spokojený život. Těším se na Vás, na
svou práci a již vím, že tady na
radnici (někdy možná i bolestivě)
budeme pracovat pro Vás.

Helena Brejchová,
místostarostka
„Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká; dnes
všechny struny v srdci znějí, neb
mladost se jich dotýká.“ (Jaroslav
Vrchlický, Vánoce)

jsem chodila kolem a četla si tuhle
vánoční básničku. Ten pocit obcházení svátečního stolu o první
adventní neděli s tichým čtením
těchto několika veršů ve mně
zůstal dodnes.
Ano, adventní čas a čas Vánoc by
měl být časem radosti v srdci.
A ona tichá radost ze vzájemnosti dávání by nám měla zůstat nejen na Vánoce, ale po celý rok,
po celý život. A tak mě napadlo,
že stejně jako věřící v kostele si
při mši svaté podávají na sv. Štěpána ruce a přejí si vše dobré,
tak i my bychom si mohli udělat
takový malý svátek na Nový rok
a nejenom si podat ruce, popovídat a potěšit se se svými sousedy
či přáteli při Novoročním ohňostroji, ale mohli bychom si tváří
tvář našemu starobylému hradu
dát i něco, co by nám symbolicky
přineslo radost. Mohli bychom
přinést drobnosti, kamínek, hračku, hrneček, tužku, nebo třeba
jenom rolničku nebo střep z rozbitého krajáče, protože jich máme doma ještě plný hrnek.
A mohli bychom se tedy nejen
přítomností, ale i drobností obdarovat. A popřát si také vše
dobré, jak se sluší a patří.
Jsem ve funkci místostarostky
krátce, ale moc bych si přála,
aby se v tomto městě žilo dobře,
abychom přijímali život tak, jak
jde, netrápili se zbytečně, protože
každý problém má nejméně jedno řešení, ať je jakýkoliv. A vždy
se vyřeší, nic netrvá věčně.
Vážení a milí, přeji vám klidný
a láskyplný čas vánoční, v novém
roce hlavně pevné zdraví a budu
se těšit 1. ledna 2015 na setkání
s vámi a na naše malé společné
obdarovávání pro radost.

Milan Jungvirt,
místostarosta

Když se blížily Vánoce, vytáhla
babička parádní ubrus s vyšitými
větvičkami, hvězdičkami, jablíčky
a doprostřed položila adventní
věnec. Zapálila se první svíce a já

Vážení spoluobčané,
do letošních podzimních komunálních voleb jsme jako Strakonická veřejnost šli s tím, že
chceme lepší město. Šli jste do
toho s námi a volili devítku. Dali
jste nám důvěru a my ji nezklameme. A stejně, jako jsme Vás

vyzývali před volbami, Vás vyzýváme nyní: kontrolujte nás, raďte
nám a kritizujte nás.

V tomto volebním období 2014–
2018 budeme usilovat o to, aby do
našich životů přibylo více každodenních drobných radostí a pozitivní nálady, aby se otevřely další
pracovní příležitosti skrze příliv
nových investorů, abychom se
ve městě cítili spokojeně a bezpečně, abychom platili méně
za služby, jako je vodné, stočné
nebo svoz odpadu. Naším cílem
je hospodárnost a té budeme
podřizovat svoji strategii, rozhodování i své priority.
Milí čtenáři Zpravodaje, jako vášnivý rybář se sice jen velmi neochotně rozepisuji, ale v tomto
případě rád udělám výjimku.
Tak, jako by ryby bez pomoci rybářů v zamrzlých rybnících jen
stěží přežily, tak i občané potřebují být zastoupeni někým, kdo
jim ochotně „prosekává led“.
Mohu Vám na tomto místě slíbit,
že se budu o Vás starat se stejným nasazením, s jakým se v zimě staráme s ostatními rybáři
o zamrzlé rybníky, zodpovědně
a obětavě.
Nastává čas adventní, čas, na
který navazují oblíbené svátky
vánoční. Je to období, kdy se
setkáváme se svými blízkými
a přáteli, těšíme se ze společně strávených chvil. Proto mi
dovolte, abych Vám všem popřál příjemné a pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů, jak
osobních, tak pracovních, v novém roce 2015.
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POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na jednání Zastupitelstva města Strakonice, které se uskuteční ve středu 17. 12. 2014 od
15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Program
jednání naleznete ve vývěskách města Strakonice a na oficiálních
internetových stránkách města www.strakonice.eu, v portálu Občan,
pod odkazem Úřad online – Úřední deska.

VÝSTAVBA OPTICKÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ ZAHÁJENA
Rada města Strakonice na svém
jednání dne 8. 10. 2014 projednala vyhodnocení výběrového řízení
na dodavatele Optické metropolitní sítě. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Vydis, a. s., Dolní Břežany za cenu
1 084 417 Kč (bez DPH).
Metropolitní sít města Strakonice
byla vybudována v letech 2006–
2007. Jejím základem byly páteřní
rádiové spoje mezi budovami města
Strakonice v lokalitách Velké náměstí 2, Smetanova 533, Komenského 328 a další rádiové spoje
s centrem na teplárně směřující do
všech budov organizací města (více
něž 40 lokalit). Metropolitní síť tak
přinesla všem organizacím jednotné
připojení do internetu, centrální firewall, místo na webové stránky,
centrální mailserver a centrální dohled a sledování funkčnosti celé sítě. A také hlavně umožnila propojit lokální počítačové sítě uvnitř
jednotlivých organizací, pokud sídlí ve více budovách.
S postupem času se síť začala využívat daleko více, přibyly nové
služby – IP telefonie, spisová služba, organizace začaly využívat
možnosti propojení svých lokálních sítí prostřednictvím metropolitní sítě a další služby. A tak kapacita připojení lokalit do sítě již
nestačí. Do současné doby již došlo k nahrazení některých rádiových spojů optickým kabelem – je
hotové propojení budov Městského úřadu Velké náměstí 2, Smetanova 533 a Krále Jiřího z Poděbrad 772, kde bylo provedeno
v době začleňování budovy Na
Stráži 270 do úřadu. Už došlo
k nahrazení některých rádiových
spojů do lokalit, které potřebují
větší rychlost připojení, rádiovými
spoji s větší kapacitou. Také se
zvýšila celková rychlost připojení
do internetu více než dvojnásobně
a zprovoznila se také záložní linka
do internetu, protože řada agend
úřadu státní správy je již centralizovaná a výpadek připojení do internetu znemožňuje jejich využívání nebo omezuje funkčnost
jednotlivých aplikací.
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Současná etapa výstavby optické
metropolitní sítě nahrazuje páteřní část již vybudované rádiové sítě mezi budovami Městského úřadu Velké náměstí 2 a Městské
policie Komenského 328 optickým kabelem. V této etapě budou
optickým kabelem připojeny další
blízké lokality Mírová 831 (MěKS
– kulturní dům), Komenského 64
(MěKS – kino OKO), Hrad 1
(Šmidingerova knihovna, správa
hradu, MSP) a Katovická 324
(strakonický pivovar). Tato etapa
také umožní navýšení rychlosti
připojení centrálních vysílačů metropolitní sítě na budově teplárny
a dále umožní připojení celé metropolitní sítě do internetu (hlavní
i záložní linky) optickými kabely
pro zvýšení spolehlivosti a kapacity připojení.
K položení optických kabelů budou využity některé dříve položené
chráničky pro optické kabely, které byly uložené do země v rámci
projektů a akcí jiných organizací
a také nové chráničky, které jsou
součástí této etapy výstavby sítě.
Již delší dobu spolupracujeme se
správci inženýrských sítí, kteří po
městě pokládají nové nebo opravují stávající sítě a do výkopů
k nim přikládáme vlastní chráničky, abychom ušetřili náklady
s pokládkou chrániček pro naše
optické kabely.
Do konce letošního roku se uloží do země chybějící chráničky
a v příštím roce dojde k zafouknutí optických kabelů a zprovoznění páteře metropolitní sítě na
optických vláknech. Předpokládáme, že budování optické metropolitní sítě bude pokračovat i v dalších letech a postupně umožní
využívat síť pro další náročné aplikace jako např. hostování virtuálních serverů malých organizací
města v technologickém centru
města Strakonice, provozování
kamerového systému městské policie a dalších. V budoucnu také
bude pravděpodobně umožněn
pronájem vláken v optických kabelech jiným subjektům.
Rudolf Ulč, oddělení informatiky

ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU
REKONSTRUKCÍ
Prvého října loňského roku se
Úpravna vody v Pracejovicích odstavila z provozu, aby se po 47 letech dočkala zasloužené kompletní rekonstrukce a modernizace.
Vlastní potřeba takto rozsáhlého
a nákladného projektu byla vyvolána zejména zastaráním zařízení,
které bylo na řadě míst za hranicí
své životnosti a jeho provozní udržitelnost byla technicky čím dál
tím více složitější a ekonomicky
nerentabilní. Rovněž výstupní parametry upravené vody na původní technologické lince se dostávaly k hranici povolených limitů.
Bylo tedy rozhodnuto a za podpory dotačního titulu se spustila
rozsáhlá investiční akce.

areálu úpravny, nové venkovní pojezdné a pochozí plochy a sadové
úpravy pozemků. Pracemi samozřejmě byla a ještě bude dotčena
řada dalších méně viditelných dílčích částí.
V technologické části bylo téměř
bezezbytku demontováno původní
vybavení a v současnosti je montována nová technologická linka.
Oproti té původní se principiálně mnoho nemění, ale jedná
se o moderní zařízení poplatné
dnešní době s vysokým výkonem
a s dlouholetou perspektivou. Jmenovitě jsou měněna kompletní
technologická vedení, na úpravně
jsou nově osazeny filtry s náplní
s aktivním uhlím, rovněž jsou kom-

Na snímku objekt hlavní budovy, který se nachází ve stavu těsně před
zateplením a novou fasádou.
Foto: Archiv TSST, s. r. o.
Rekonstrukce a modernizace se
pak dočkají nejen kompletní technologická zařízení úpravny vody,
ale i její stavební prvky. V rámci
projektu rovněž došlo ke zrušení
jedné z částí pracejovické vodárny – takzvané „Nové vodárny“
z roku 1982, která byla v provozu
do roku 2000 a sloužila výhradně
k úpravě povrchové vody.
V současné době jsou dokončovány práce na stavební části a zároveň probíhají v plném proudu
práce na montáži nové technologické linky a jejím příslušenství.
Ze zásadních stavebních prvků je
potřeba zmínit nové opláštění budovy obkladovými deskami včetně zateplení, nová střecha, sanace
jímek a akumulačních prostorů,
nové obklady a dlažby v interiéru
objektu. Rovněž došlo ke kompletní výměně stavební elektroinstalace, rozvodů systému ústředního
vytápění a k instalaci nové vzduchotechniky. Za zmínku rovněž
stojí nová kiosková trafostanice
vysokého napětí, nové oplocení

pletně rekonstruovány technologické části stávajících otevřených pískových filtrů. Technologie úpravny
vody je dále doplněna o dezinfekci
vody pomocí ÚV záření a o moderní dávkovací techniku chemických
látek. Ve výbavě vodárny nebude
rovněž chybět ani nová spolehlivá
čerpací technika pro upravovanou
vodu. V návaznosti na technologie
bude probíhat instalace nového
moderního řídicího systému, který
mj. zahrnuje vyspělé funkce procesní analýzy a měřící techniky.
Závěrem lze shrnout, že cílem rekonstrukce a modernizace Úpravny vody v Pracejovicích je zvýšení
spolehlivosti a prodloužení životnosti pro občany takto velice důležitého zařízení, které bude efektivně vyrábět pitnou vodu ve výborné
kvalitě. Úpravna bude uvedena do
svého zkušebního provozu v červnu příštího roku, kdy do vodovodní sítě našim zákazníkům začne
dodávat v průměru 25 litrů pitné
vody každou vteřinu.
Zdeněk Němejc, technické služby
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Z MĚSTA

CENA TEPLA SE NEZVÝŠÍ

CO VÁS ZAJÍMÁ
TEPELNÁ ČERPADLA
S příchodem chladnějšího období
roku se opět rozhořely živé diskuze o různých možnostech vytápění našich obydlí. Na těchto
stránkách nám nepřísluší hodnotit, či dokonce doporučovat nebo
preferovat určité druhy vytápění.
Tepelná čerpadla nevyjímaje. Rozhodnutí je na každém z nás. Pracovníci jednotlivých odborů Městského úřadu Strakonice postupují
v každém případě podle zákona.
Na to se mohou žadatelé spolehnout.
„Obecně lze říci, že se tepelných čerpadel v domech soukromých vlastníků povoluje velké
množství,“ potvrzuje Ing. arch.
Marta Slámová, vedoucí odboru
rozvoje. „Každý záměr o změnu
způsobu vytápění je posuzován
individuálně, z hlediska úřadu
územního plánování zejména z pohledu stavebního zákona a v souladu s platnou územně plánova-

cí dokumentací,“ potvrzuje Ing.
Jaromír Zeman, vedoucí odboru stavebního úřadu a dodává:
„Obecně lze říci, že každý odbor
městského úřadu posuzuje jakýkoliv záměr z hlediska jím hájených zákonů. Z toho jasně plyne,
že určitý záměr může být z hlediska jednoho zákona přípustný,
z pohledu druhého zákona nepřípustný.“
Jednotliví dodavatelé tepla si pochopitelně konkurují. Ti méně solidní třeba i operují s tím, že jsou
jejich zájmy upozadňovány na
úkor těch, kteří se prý těší z nějakých dohod s městem. Není
tomu tak. „Účastníkem řízení je
ten, jehož práva a právem chráněné zájmy mohou být dotčeny,
z hlediska konkurence se záměr
neposuzuje,“ upřesňuje Ing. Jaromír Zeman. Před zákonem jsme
si všichni rovni.
Marie Kotlíková, PR

JSTE S NĚČÍM NESPOKOJENI? ŘEKNĚTE TO OTEVŘENĚ.
Sociální služby pomáhají lidem žít
běžným životem a nelze si bez
nich představit správné fungování
naší společnosti. Sociální služby
stojí na obětavých lidech, pracovnících, kteří plní nejen své povinnosti dané smluvním vztahem se
zaměstnavatelem, ale angažují se
i nad jejich rámec. Patří mezi ně
i zaměstnanci Městského ústavu
sociálních služeb Strakonice, který patří mezi příspěvkové organizace našeho města.
Nepíše se o tom lehce, ale v poslední době zaměstnanci ústavu
čelili anonymnímu písemnému
podnětu, který byl zaslán na
Krajský úřad Jihočeského kraje,
odkud putoval k prošetření vedení Městského ústavu sociálních
služeb Strakonice. Mělo jít o písemné podání obyvatel zařízení
Domova pro seniory v Rybniční
ulici č. 1282.
„Z obyvatel domova se pouze jeden
nevyjádřil, ostatní obyvatelé zásadně odmítají informace z anonymního podání a jsou rozhořčeni, že
tyto lži někdo píše jejich jménem,“
přiblížil situaci ředitel Ing. Karel
Seknička a dodal: „Z provedeného
šetření jasně vyplynulo, že se anonymní podnět nezakládá na pravdě a celá záležitost bude odložena
jako neopodstatněná.“
Ostatně celá kauza působí o to víc
absurdně, že se týká právě Domo-

va pro seniory, který je velmi otevřen navenek. Svědčí o tom například jeho zapojení do celostátní
kampaně Týden sociálních služeb,
ale i den otevřených dveří v rámci Dnů zdraví. Navíc zde velmi
úspěšně spolupracují s dobrovolníky. Právě jejich přítomnost je
signálem dobrého zdraví celé organizace.
K tomu dodává jeden z nejpovolanějších v této oblasti PhDr. Jiří
Tošner z Národního dobrovolnického centra Hestia: „O spolupráci s dobrovolníky v Domově pro
seniory jsem informován, vypadá
velmi pozitivně. Naše dlouhodobá
zkušenost ukazuje, že organizace,
které potřebují něco tutlat, kde je
něco v nepořádku, jsou dobrovolníkům prakticky nedostupné. Naopak organizace, ve kterých je otevřená komunikace, které hledají
cesty, jak péči o klienty soustavně
zlepšovat, ty bývají nejvíc otevřené
a přístupné navenek. Dobrovolníkům se v nich daří a sami je vyhledávají.“
Všem zaměstnancům Městského
ústavu sociálních služeb Strakonice, kteří řádně a poctivě pracují, patří naše poděkování. Starají
se o nás, naše blízké a spoluvytvářejí jim prostředí, které bychom
často ani sami doma vytvořit nedokázali.
Marie Kotlíková, PR

S dobrou zprávou na závěr roku
přichází akciová společnost Teplárna Strakonice: v příštím roce se
nebude zvyšovat cena tepla pro
odběratele na sekundáru (většina
bytových a rodinných domů, škol).
Pro odběratele na primáru (zejména průmyslové a podnikatelské subjekty) dojde k minimálnímu navýšení ceny tepla cca o 1 %.

poklesly dodávky tepla o 16 %
kvůli teplému počasí. Tento nepříznivý stav společnost řeší vnitřními úsporami, které budou v následujícím roce pokračovat.
K dalším úsporám nákladů přispěje probíhající rekonstrukce dvou
kotlů z padesátých let, která bude
ukončena k 30. 6. 2015. Modernizací těchto kotlů dojde k navýšení

Letecký pohled na strakonickou teplárnu.
Foto: Archiv Teplárna Strakonice, a. s.
V rámci České republiky nedojde
jejich účinnosti, a také ke snížení
příští rok u domácností, které jsou
produkce emisí. Tato rekonstruknapojené na teplárny, k nárůstu
ce ušetří prostředky na opravy výceny tepla buď vůbec anebo dojde
robního zařízení v budoucích lejen k minimálnímu navýšení. Dle
tech a zároveň zajistí splnění
předsedy výkonné rady Teplárenemisních limitů i po roce 2016.
ského sdružení, Mirka TopolánS ohledem na současnou situaci na
ka, budou maximálně o 5 % zvyšostaveništi rekonstruovaného kotle
vat cenu tepla zejména teplárny,
K1 nebylo dosud možné uskutečkteré spalují hnědé uhlí.
nit Den otevřených dveří a přiblížit
Nicméně naše teplárna, která vytouto cestou novou moderní techrábí teplo především z hnědého
nologii obyvatelům města Strakouhlí, pro většinu domácností zdranice. Pokud to stav umožní, uspožení tepla neplánuje. K zdražení
řádá společnost Den otevřených
tepla nedojde ani přesto, že za podveří na začátku roku 2015.
sledních 10 měsíců v roce 2014
Jolana Keyzlarová, teplárna

KONZULTAČNÍ DNY ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE V R. 2015
Na konzultačních dnech mohou
spotřebitelé získat důležité informace – např. radu jak a kde uplatnit reklamaci, jak postupovat při
jejím případném zamítnutí nebo
návod jak řešit situaci, kdy prodejna, ve které bylo zboží zakoupeno,
je již uzavřena.

Termíny konzultačních dnů roku 2015:
20. ledna
21. července
17. února
18. srpna
17. března
15. září
21. dubna
20. října
19. května
15. prosince
16. června

Kdy a kde se konzultace konají?

Lze konzultovat i jindy?
Mimo uvedené termíny je možné
využít i telefonické konzultace
problémů na českobudějovickém
pracovišti ČOI (tel.: 387 722 338),
kontakt mohou zprostředkovat
i pracovníci zdejšího živnostenského úřadu.
Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Tyto konzultační dny se pravidelně opakují s frekvencí každé třetí
úterý v měsíci, a to na pracovišti
obecního živnostenského úřadu,
vždy mezi 9.00 až 12.00 hod.
(boční vchod do budovy Komerční banky, ul. Na Stráži čp. 270,
2. patro, odbor obecní živnostenský úřad).
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ZPRÁVY

NOVÉ PODMÍNKY PRO KÁCENÍ STROMŮ

VÁNOCE V ÚTULKU
Už to bude letos sedm let od doby,
kdy začal v našem městě fungovat útulek pro opuštěné a nalezené
psy. Společný projekt měst Strakonice a Písek se za tu dobu více
než osvědčil a kromě toho, že desítky pejsků z něj každoročně
úspěšně putují k novým majitelům, další si užívají placenou službu psího hotelu. Náš útulek je
v pravidelném hledáčku regionálních médií i těch s celostátní působností – například již několikrát
zabodoval u diváků pořadu České
televize s názvem Chcete mě? Prvním vedoucím útulku se stal pan
Emil Cedl, kterého po jeho odchodu do důchodu v roce 2010 nahradila paní Alexandra Auterská.
„I letos po dobrém ohlasu z loňského roku se uskutečnila venčící návštěva psího útulku, kterou inicioval Ing. Jan Juráš z Ekoporadny
Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Mile nás potěšil zájem veřejnosti,“ uvedla Alexandra Auterská, která dále glosovala: „Sejde-li
se nám hodně lidí, potom ani nemáme tolik pejsků vhodných k venčení. Ale každého zájemce o spolupráci vidíme vždycky rádi, je to
příjemný bonus k naší práci. Také
proto budeme spokojeni, když se
venčící návštěvy budou i v příštím
roce opakovat.“
Naši občané mohou pejskům zpříjemnit pobyt v útulku také skrze
„vánoční dárky“ vhodné právě pro
naše čtyřnohé kamarády. Jaké to
jsou? „Chlupáčům bychom jednoznačně přáli pod stromečkem veškeré sušené produkty z různých
druhů masa, pamlsky a keksy, dobroty z bůvolí kůže a velké bůvolí
kosti, měkké žvýkací tyčinky,“ vyjmenovala Alexandra Auterská
a dále doplnila: „Jako již tradičně
uvítáme piškoty a konzervy pro štěňata i dospělé psy, granule prosíme přinášejte jen po dohodě s našimi pracovníky. Také mohou dárci
přinést kvalitní vodítko, psí hrač-

ku, pláštěnku pro pejsky, dentální
tyčinky a kosti na čistění psích
zubů.“
Díky kvalitnímu krmivu a dárků
od Vás jsou psi v našem útulku
hraví a zdraví, vitální a spokojení,
což ve svém důsledku zvyšuje jejich šance na nalezení šťastného
domova a nového spokojeného
majitele.

Jeden z obyvatelů psího útulku.
Foto: Archiv psího útulku
S blížícími se svátky nám dovolte
jedno připomenutí: „Štěňátko není vhodným vánočním dárkem pro
Vaše dítě,“ potvrdila jednoznačně Alexandra Auterská a vysvětlila: „Pořízení psa představuje velký
závazek a zodpovědnost především
pro nás dospělé. Dnešní děti mají
spoustu zájmů a aktivit, a to jde
jen velmi těžko skloubit dohromady s denodenní péčí a pozorností,
kterou vyžaduje a potřebuje štěně každého plemene, aby z něj vyrostl poslušný a vychovaný pes.
Pořízení psa vždy dobře zvažte
a při svém rozhodování se neváhejte obrátit na odborníky.
Štěňátko pod vánoční stromeček
zkrátka nepatří.“
Aktuální osídlení psího útulku,
zajímavosti a užitečné informace
najdete na webových stránkách
www.psiutulek.strakonice.eu.
Marie Kotlíková, PR

ÚSPĚŠNÝ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM POKRAČUJE
Letos v červenci to bylo poprvé,
kdy nám s úklidem a údržbou
města začali pomáhat dlouhodobě nezaměstnaní. Ve spolupráci
s místním kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR jsme takto
ze strany města podpořili program
aktivní politiky zaměstnanosti.
V měsících červenec, srpen a září
2014 se v rámci programu zapojilo do práce pro město 16 lidí. „Během října pokračoval druhý běh
aktivizačního programu pro dlou4

hodobě nezaměstnané, kterého se
účastní dalších 16 osob, z nichž je
9 mužů a 7 žen,“ uvedl Ing. Stanislav Štěpánek, vedoucí kanceláře
tajemníka a blíže upřesnil: „Pod
vedením našeho pracovníka pana
Josefa Kroupy se podíleli na úklidu veřejných prostranství, například chodníků a hrabání listí a vypomáhali také s drobnými pracemi
– natěračské a úklidové práce –
v mateřských školkách.“
Marie Kotlíková, PR

S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od
1. listopadu 2014 mění podmínky
pro kácení stromů. Nově bude
možné kácet bez povolení ovocné
dřeviny i u rekreačních objektů
a v zahrádkářských koloniích, a to
bez povolení. Naopak ostatní
dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce
130 centimetrů budou potřebovat povolení.
Úprava vyhlášky zavádí podle
ministerstva životního prostředí
racionální úpravu ve prospěch
obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí. Vyhláška číslo
222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení,
je účinná od letošního 1. listopadu. Vyhláška upravuje spornou
definici zahrady, která se nově řídí
katastrem nemovitostí a zavádí
tak možnost kácet ovocné dřeviny
ve všech zahradách v obci, včetně
většiny nádvoří, náměstí či parků,
a to zcela bez povolení. Naopak

povolení bude potřeba na kácení
všech neovocných dřevin určitých
parametrů.
„Neovocné stromy v zahradách
plní zásadní společenské funkce,
jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve
veřejném zájmu, aby se ke kácení
přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či
městský úřad), a to pro pokácení
stromů s obvodem kmene větším
než 80 centimetrů ve výšce 130
centimetrů. Správní úkon nebude
žadatele stát ani korunu. Obvykle
ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost
rozhodnout. Povolení bude nutné
žádat pouze pro vzrostlé neovocné
dřeviny.
Více informací a úplné znění vyhlášky najdete na www.mzp.cz
Petra Roubíčková, tisková mluvčí
MŽP

OHLÉDNUTÍ ZA CVIČENÍM
Poslední říjnový den proběhlo prověřovací cvičení jednotek Sboru
dobrovolných hasičů města Strakonice a městských částí Dražejov,
Modlešovice a Přední Ptákovice.
„Během dvouhodinového cvičení byly prověřeny schopnosti zásahu při
hašení fiktivních požárů v letním
kině a na věži Rumpál a dále byla

cvičení byly splněny.“ Jednotka
SDH Strakonice byla na konci
roku 2013 vybavena motorovým
člunem. „V tomto roce absolvovala
výcvik na vodním toku a během
prověřovacího cvičení potvrdila
svoji akceschopnost při nácviku
záchrany tonoucího,“ potvrdil Ing.
Peter Kurek.

Poslední říjnový den proběhlo prověřovací cvičení, které mělo za cíl procvičit
součinnost našich jednotek sboru dobrovolných hasičů. Foto: Archiv MěÚ
prověřena záchrana tonoucí osoby
na řece Otavě za použití záchranného motorového člunu,“ přiblížil
Ing. Stanislav Štěpánek, vedoucí
kanceláře tajemníka. „Velitelem
cvičení byl pan Václav Císařovský,
organizační zajištění měl na starosti Ing. Peter Kurek, referent krizového řízení kanceláře tajemníka,“
doplnil Ing. Stanislav Štěpánek.
„Do cvičení se zapojilo celkem 40
hasičů – z toho 17 hasičů JPO III/
2 Strakonice, 9 hasičů JPO V Dražejov, 7 hasičů JPO V Modlešovice
a dalších 7 JPO V Přední Ptákovice,“ upřesnil početní stavy Ing. Peter Kurek a dále konstatoval: „Cíle

Fyzicky náročnou byla ta část cvičení, kde příslušníci jednotky
SDH Dražejov zabezpečovali natažení hadic na věž Rumpál. „Tento úkol splnili na výtečnou,“ pochválil naše hasiče Ing. Peter
Kurek. Zásah jednotek SDH byl
v souladu s Bojovým a Cvičebním
řádem požární ochrany. Během
cvičení byly dodrženy zásady BOZP, nikdo nebyl zraněn, nebyla
poškozena technika a nevznikly
škody na veřejném majetku. A kdy
bude další prověřovací cvičení?
„V roce 2015,“ nechal se slyšet závěrem Ing. Peter Kurek.
Marie Kotlíková, PR
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INFORMACE

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
29. 10. 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 300 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 5. ledna 2014 od
15.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.:
383 700 303 nebo na úřední desce
MěÚ.

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH A LOVECKÝCH LÍSTKŮ
Upozorňujeme, že rybářské a lovecké lístky se budou vydávat do pátku
19. 12. 2014, pak bude pokladna uzavřena.
Bližší informace vám poskytne Václav Tlapák, odbor životního prostředí,
tel.: 383 700 346, e-mail: vaclav.tlapak@mu-st.cz.

VYŠEL DALŠÍ DÍL SPORTOVNÍHO ŽIVOTA VE STRAKONICÍCH
Již desátým rokem Vám přinášíme prostřednictvím publikace
Ohlédnutí za sportem informace
o úspěšných, ale i neradostných
okamžicích ze života strakonických sportovců. Jaký byl rok 2013
ve strakonických sportovních klubech se můžete dočíst na internetových stránkách města Strakoni-

ce www.strakonice.eu, v portálu
Turista a volný čas, pod odkazem
Sport, anebo si můžete ročenku
vyzvednout v Městském informačním centru na Velkém náměstí.
Město Strakonice děkuje všem,
kteří se podíleli na její tvorbě.
Lucie Šnajdrová, odbor školství
a CR

PREVENCE KRIMINALITY VE STRAKONICÍCH FUNGUJE
Město Strakonice získalo v roce
2014 finanční prostředky z ministerstva vnitra na program prevence kriminality. V rámci programu
prevence kriminality byly financovány dva projekty.
Jedním z nich je vybavení speciální výslechové místnosti na
územním odboru Policie ČR ve
Strakonicích. Jedná se o speciální
místnost určenou pro ochranu
a podporu dětských obětí a svědků závažné trestné činnosti zejména násilného a mravnostního
charakteru. Je to místnost, která
je vybavená záznamovou audio
video technikou a takovým zařízením, aby vytvořila příjemné
a útulné prostředí dávající pocit
bezpečí. Snahou je, aby pobyt
zde byl co nejméně traumatizující a předcházelo se tak sekundární viktimizaci dětí. Druhotné poškozování dítěte způsobené
nešetrně vedeným či opakovaným výslechem, které je srovnatelné či v některých případech
dokonce zatěžující, než trauma
způsobené vlastním trestným činem. Nedílnou součástí speciální
výslechové místnosti je tzv. monitorovací místnost, kde se jedná
o samostatně oddělenou místnost, která zajistí technické zázemí a prostor pro zúčastněné osoby k on–line sledování právě
probíhajícího úkonu. Speciální
výslechová místnost je svým
umístněním dostupná i pro výslechy handicapovaných osob,
neboť je zřízena v nové části budovy Policie ČR, kde je bezbarié-

rový přístup a možnost využití
výtahu.
Druhým projektem je zřízení
dvou nových pracovních míst na
Městské policii ve Strakonicích,
a to pozic „Asistent prevence kriminality“. Asistenti prevence kriminality fungují od června tohoto
roku. Jejich hlavní náplní práce
je podílet se v součinnosti s mentorem městské policie na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Jsou nápomocni strážníkům městské policie
nad dohledem dodržování vyhlášek a nařízení města v oblasti veřejného pořádku a upozorňují občany na jejich porušování. Jsou
v ulicích k dispozici občanům
k přijímání případných připomínek a podnětů. Dohlížejí na klid
a pořádek zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou další
posilou strážníků a policistů v ulicích města, kteří dbají na to, aby
se nám všem žilo ve Strakonicích
bezpečně.
Hlavním cílem projektu Asistent
prevence kriminality je zvýšení
pocitu bezpečí občanů, pokles
přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Předpokladem je, že prostřednictvím Asistentů prevence
kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na
veřejnosti. Lze očekávat i částečnou změnu negativního pohledu majoritní společnosti na

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice se v březnu 2014 probojoval do celostátního kola soutěže středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat
2014. V sobotu 15. listopadu v Opavě vyzpíval zlaté pásmo a zvláštní cenu za dramaturgii soutěžního vystoupení. Zařadil se tak mezi tři nejlepší
středoškolské sbory, které v tomto roce soutěžily.
Foto: Archiv sboru

osoby ze sociálně slabšího, vyloučeného prostředí a zklidnění
celkové situace včetně poklesu
emočního napětí mezi občany
města.
Denisa Barvířová, odbor rozvoje
Součástí projektu byl také cyklus přednášek pro seniory
Jednalo se o tři besedy, jejichž náplní bylo – první seznámení s činností Policie ČR s praktickými
ukázkami, druhá finanční gramot-

nikdo, který by se nějaké nezúčastnil. Pan Havlíček upozorňoval na psychologicky dokonale
zpracované taktiky, které šmejdi
používají. Uvedl i příběh mladého novináře, který chtěl napsat
o předváděcích akcích článek
a sám málem nekvalitní zboží
zakoupil. Za velký problém je považováno snadné získání živnostenského oprávnění. Pan Havlíček si získal důvěru přítomných,
a proto se senioři podělili o své

V rámci projektu prevence kriminality byly pro seniory uspořádány tři tematické besedy.
Foto: Archiv MěÚ
nost a třetí posvíceno na předváděčky. Poslední letošní besedy pro
seniory se zúčastnilo více než 30
seniorů. Všem přítomným se věnoval zástupce ředitele České obchodní inspekce pro Jihočeský
kraj a Vysočinu pan Karel Havlíček. Za nejsmutnější a nejhorší téma jsou považovány předváděcí
akce. Mezi přítomnými se nenašel

příběhy s ostatními. Ne všechny
příběhy měly šťastný konec. Na
konci paní místostarostka Helena
Brejchová předala malý dárek seniorům, kteří se zúčastnili i předchozích besed. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
besed, patří velký dík.
Šárka Kuřinová, infocentrum pro
seniory
5
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ZPRÁVY

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Oznamovatelce děkujeme za pohotovou reakci
Ve večerních hodinách dne 10. 10.
jsme přijali oznámení na linku tísňového volání městské policie
(156) od pani pokladní na autobusovém nádraží, že je zde v čekárně nějaká pomatená žena.
Strážníci na místě zjistili, že žena
má zranění na hlavě a u sebe
spoustu léků. Proto byla přes stálou službu městské policie přivolána RZS, která ženu odvezla do
nemocnice.
Poraněný muž skončil v nemocnici
Poděkování patří i ženě, která nám
ve večerních hodinách dne 11. 10.
oznámila, že v ulici Bavorově leží
na silnici muž, který spadl z kola.
Dále uvedla, že mu chtěla pomoci,
ale on pomoc odmítal a choval se
k ní hrubě. Hlídka, která byla na
místo přivolána, zjistila, že muži
už pomohl vstát jeden ze strážníků, který v té době nebyl ve službě.
Jelikož mu silně tekla krev z nosu,
byla na místo přivolána RZS, která jej odvezla do nemocnice.
Před jízdou požil alkohol
V brzkých ranních hodinách dne
19. 10. spatřila hlídka městské policie v ulici Písecké řidiče, který jel
vozidlem bez rozsvícených světel.
Strážníci muže zastavili a vyzvali
ho k prokázání totožnosti. Jelikož
muž neměl u sebe žádné doklady
a z jeho projevu bylo zjevné, že
požil před jízdou alkohol, byla na
místo přivolána hlídka OO PČR,
která si celou událost převzala
k dořešení.

Muž se pustil do kontejneru
Dne 27. 10. jsme přijali oznámení, že na Sídlišti 1. máje se nějaký muž dobývá do kontejneru na
elektroodpad. Hlídka, která byla
na místo přivolána, zjistila, že
muž u sebe žádný ,,elektroodpad“ nemá, ale kolem kontejneru zůstal velký nepořádek, jak
se vyhozené spotřebiče snažil vytáhnout. Po vyřešení přestupku,
muž prostor kolem kontejneru
uklidil. Oznamovateli děkujeme.
Na autobusových zastávkách se
nekouří
V dopoledních hodinách dne
31. 10. zjistili strážníci městské
policie dvě ženy, jak v prostoru
autobusové zastávky kouří. Po
kontrole totožnosti je strážníci vyřešili na místě v blokovém řízení.
Blíží se období vánočních svátků.
Jako každý rok jsou s těmito svátky spojeny i nákupy, shon. Strážníky budete spatřovat před jednotlivými markety, kde budou
dohlížet na veřejný pořádek. Buďte i vy přesto obezřetní a nenechávejte v obchodech a vozidlech své
nakoupené zboží bez dohledu.
Dávejte pozor na svá zavazadla.
Nenechávejte nákupní košíky, na
kterých máte zavěšené tašky, kabelky, bez vašeho dohledu. Ať se
nákupy nestanou vaší noční můrou a vánoční svátky můžete prožít
při vánoční pohodě. Do nového
roku všem přejeme nejen úspěšný
vstup, ale ať se vám po celý rok vše
vydaří podle vašich představ.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

VÝLUKA V PŘEPRAVĚ ČD
Od 4. prosince do 6. prosince proběhne výluka železniční přepravy
na trati číslo 190 České Budějovice – Plzeň v úseku Čejetice – Strakonice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na www.cd.cz/jiznicechy v sekci omezení provozu.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení diváci!
pomáhají. Zvláště si vážíme naKončí další rok a my jsme spošich předplatitelů, kteří jsou dilečně zhlédli celou řadu divadelvadlu a vážné hudbě po léta
ních představení, filmů, přednávěrni a kteří jsou naší největší
šek, koncertů, výstav a dalších
inspirací. Výběr pořadů je ovlivkulturních akcí, včetně té nejněn různými faktory – finančnívětší, Mezinárodního dudáckémi možnostmi, technickými paho festivalu. Chci vám jménem
rametry sálů i zájmem diváků.
Městského kulturního středisSnažili jsme se vybírat tak, abyka Strakonice poděkovat za záchom nabídli pořady všem věkojem a nejrůznější podněty a přivým skupinám od dětí až po sepomínky, které nám v naší práci
niory.
Přejeme vám všem krásné a klidné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v roce příštím.
Za MěKS Strakonice Eva Dresslerová, ředitelka
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DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO SI NA ADAPTAČNÍM KURZU
ZVOLILO TÉMA PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK
Ve dnech 6.–8. 11. 2014 se členové dětského zastupitelstva zúčastnili adaptačního kurzu, který
se konal v rekreačním zařízení
Radost v Dole u Blatné. Hlavním
cílem bylo vzájemné seznámení

ZŠ Poděbradova, který se stal
místostarostou.
Tématem, kterým se mladí zastupitelé budou zabývat po celý školní
rok, se stalo Skryté nebezpečí (internet–šikana–násilí). Díky tren-

Dětští zastupitelé si na adaptačním kurzu zvolili svého starostu a místostarostu.
Foto: Archiv MěÚ
dětí pomocí sportovně–zábavných her, ale také zvolení nového starosty, místostarosty a výběr tématu pro školní rok
2014/2015. S největším počtem
hlasů získal pozici starosty Václav Strejček ze ZŠ Povážská
a následoval ho David Bašta ze

dům dnešní doby přibývá náctiletých, kteří se snadno mohou stát
obětí kyberšikany. Cílem je předejít
hrozbám, které číhají zejména na
nezletilé děti na internetu a mohou
tak negativně ovlivnit jejich životy.
Martina Dubová, odbor školství
a CR

STRAKONICKÉ PIVO ZÍSKÁVÁ DALŠÍ CENY ZA CHUŤ,
PIVOVAR MÁ SVOU VLASTNÍ PÍSEŇ
Piva z měšťanského strakonického pivovaru DUDÁK získala v říjnu další výrazné ocenění – dvě
hlavní ceny v soutěži Česká chuťovka 2014. Odborní porotci soutěže, jejímž garantem je Výzkumný ústav potravinářský Praha
vybrali strakonická piva – Otavský zlatý světlý ležák a Dudák
11% světlý ležák. Soutěž o značku
Česká chuťovka pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny, jejichž výrobci nemají peníze
na reklamu. Do soutěže se přihlásilo více než 148 produktů, ty byly
rozděleny do 6 kategorií. Letos na
podzim je to další významné ocenění práce strakonických pivovarníků. Již po třetí za posledních pět
let vybrala porota Chmelařského
institutu na Žatecké Dočesné nejlepším pivem v kategorii polotmavých piv třináctistupňový pivní
speciál Klostermann. Při zářijové
soutěži vybíralo vítěze 208 degustátorů z řad laické a odborné
veřejnosti.
Strakonický pivovar se může
pochlubit další novinkou, a tou je

vlastní píseň s názvem Natoč nám
Dudáka. Hudbu a text složila strakonická skupina Parkán. Zájemci si ji mohou poslechnout na
stránkách měšťanského pivovaru
www.pivovar-strakonice.cz.
Neváhejte a navštivte pivovar
O pivovarské prohlídky, které výhradně pro obyvatele Strakonic
organizuje DUDÁK – Měšťanský
pivovar Strakonice, a. s., je zatím
veliký zájem. Během prvního termínu museli průvodci rozdělit příchozí do dvou skupin. Tyto procházky pivovarem, které jsou
doprovázené odborným výkladem,
jsou pro všechny zcela zadarmo.
Prohlídky začaly na začátku listopadu a budou trvat do konce roku 2014. Pokud budou návštěvy
stejně vysoké i v prosinci, pivovar
uspořádá prohlídky pro místní
i během některého z měsíců příštího roku. Prohlídky se konají
každý čtvrtek, začátek je v půl
třetí v degustační místnosti.
Pavel Pechoušek, měšťanský pivovar
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HISTORIE

při evakuaci 80 obyvatel Barvínkova a dalších zaplavených částí
města (zachránila tři osoby) a odčerpávání vody a dalších pracích.
Při povodních byla nasazena tato
technika: CAS 25, PPS 12, plovoucí čerpadla Vydra a Niagára, tři
kalová a jedno benzínové čerpadlo
Honda. Každý, kdo povodeň zažil,
jistě chápe, jaké fyzické a psychické vyčerpání členové prožili.
Když si spočteme čas strávený na
údržbě hasičské techniky a na
tom, aby byla stále funkční, vyjde
nám několik tisíc hodin za posledních deset let. Aby byla zásahová jednotka v stále dobré kondici,
je zároveň i soutěžním družstvem
v požárním sportu. Účastní se
okrskových pohárových soutěží
a okresních soutěží, kde se pravidelně umísťuje na předních
místech. V roce 2000 bylo v SDH
Strakonice I. založeno rovněž
družstvo žen. Od roku 2001 se
ve Strakonicích pořádá soutěž
O putovní pohár starosty města
Strakonice pro muže a O putovní
pohár od Náhonu pro ženy. Každoročně je pořádán ve strakonické sokolovně tradiční hasičský

ples. Vnitrosvazově potom oslavy
MDŽ, mikulášská nadílka a v neposlední řadě i společná dovolená.
Od 11. dubna 2013 působí ve sboru
také mladí hasiči. Byla založena dvě
družstva kategorie mladší a jedno
družstvo starší. Mladí hasiči se zúčastnili šesti soutěží v požárním
útoku a okresního kola v závodu
požární všestrannosti v Bavorově.
Družstvo veteránů bojovalo v sedmi
soutěžích a obsadilo dvakrát první
a jedenkrát třetí místo. I v tomto
roce se sbor podílel na technických pomocích např. při hledání
ztracené osoby, požárech apod.
V roce 2014 má sbor 68 členů,
z toho 26 mužů a 18 žen a 24 členů do 15 let.
Hasičská práce není jenom zásah při
požáru nebo živelných pohromách,
ale je to také preventivně výchovná
činnost, fyzická příprava zásahové
jednotky a údržba hasičské techniky.
Včasný zásah při požáru, dobrá odborná a fyzická připravenost členů
zásahové jednotky a požární techniky, to všechno jsou předpoklady
pro snižování škod způsobených
požáry, živelnou pohromou, záchraně osob, zvířat nebo majetku.
Zdroj: Almanach 1874–2004 SDH
Strakonice I., 130. výročí vzniku,
valná hromada 2013

Johanka Hůrková, nejúspěšnější
závodnice Ski klubu Strakonice.
Zdroj: Archiv Ski klubu Strakonice
Jak Štěpánka, tak i Antonín se
prosadili v krajském kvalifikačním
závodě pro Zimní olympiádu dětí
a mládeže v biatlonu v Novém
Městě na Moravě. A ani zde se neztratili. Štěpánka vybojovala krásné deváté místo v rychlostním závodě, Tonda se v obou závodech
pohyboval na konci druhé desítky.
Pro nedostatek sněhu byla většina
ostatních závodů zrušena. Krajský
přebor se jel až v březnu jako Jarní sníh. Nejlépe uspěl Jaroslav Zahradník, který vyhrál závod do 10
let, Johanka Hůrková byla stříbrná mezi mladšími žákyněmi a nejmladší závodnice si rozdělili dru-

hé místo (Anna Zahradníková),
resp. čtvrté místo (Barbora Silovská). Naši závodníci se také zúčastnili celostátního závodu Hledáme nové talenty v Jablonci nad
Nisou. Mezi nejlepší se dokázala
prosadit Johanka Hůrková, která
v závodě na 2 km volně obsadila
nádherné deváté místo a nechala
za sebou všechny ostatní krajské
závodnice! Tento úspěch doplnili
Vojtěch Silovský 27. místem a Matyáš Jánský 31. místem. „Tyto vynikající výsledky jsou odměnou za
poctivou přípravu a dřinu v trénincích, ale zároveň i velkým příslibem
a závazkem do budoucna pro celé
strakonické lyžování,“ shrnul na
závěr Radek Sosna, trenér lyžařského mládí a zároveň autor těchto řádků. V současné době jsou již
závodníci v plné přípravě na sezonu 2014/15. Bude sněhovými
podmínkami zima více nakloněná
mladým lyžařům, aby mohli i nadále dělat radost sobě, rodičům
a trenérům?
Informace o závodech a trénincích
na www.skiklubst.webnode.cz nebo tel. č.: 732 409140.
A protože toto je závěrečný článek
našeho seriálu, tak někdy příště,
třeba i v lyžařské stopě, na shledanou a SKOL.
Radek Sosna

140. VÝROČÍ VZNIKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I. 18742014
Velký význam požární ochrany začíná po osvobození našeho státu po
roce 1945. Hasičská organizace rozšířila své úkoly: krom činnosti při
požárech a přírodních katastrofách
začala i požární prevence a osvětové práce mezi obyvatelstvem.
V souvislosti s novými úkoly zvýšili hasiči péči o požární výzbroj,
věnovali důkladnou pozornost
hasičské technice, vybavení, organizovali různá cvičení, soutěže,
námětová cvičení ke zvýšení připravenosti a akceschopnosti hasičského sboru. I náš hasičský
sbor věnoval mnoho tisíc hodin
praktickým i teoretickým cvičením, bylo vysláno bezpočet protipožárních hlídek, preventivních
prohlídek i dohlídek, odpracováno desetitisíce brigádnických hodin při zvelebování města a okolí
zbrojnice. Jako příklad nezištné
práce ve prospěch naší společnosti je možno uvést vybudování jednoposchoďové zbrojnice na nádvoří městského úřadu. Jelikož
sbor uznal, že tyto prostory by nebyly plně využity, členové se rozhodli, aby byly věnovány rozšíření
mateřské školy, která tímto rozší-

řením mohla přijmout dalších 44
dětí. Postupem času byl sbor několikrát stěhován, až musel původní zbrojnici zcela opustit. Nyní
sídlí v prostorách v Sokolovské ulici, které opustil HZS Strakonice.
SDH Strakonice I. po roce 1989
V roce 1994 se konala oslava 120.
výročí založení sboru. Nejednalo
se o nijak velké oslavy, ale pro
účastníky byl program vcelku zajímavý. Hlavním bodem byla hasičská soutěž s překážkami, ukázka historické techniky, zásah HZS
při požáru osobního automobilu
a slaňování. Účastníci mohli také
využít možnost nabídky vyhlídkových letů nad Strakonicemi.
V devadesátých letech již velice
dobře pracovala zásahová jednotka,
která se aktivně podílela na likvidaci mnoha požárů (např. seníku ve
Slaníku a v Radomyšli, lesa na Podsrpu, ve Fezku, domu na Palackého
náměstí či v Havlíčkově ulici). Nejvíce práce měla při povodních v roce 2002. Již při prvních záplavách
zasahovala na Barvínkově a při druhé a horší záplavové vlně stavěla
protipovodňové stěny, pomáhala

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Vrcholem zimní sezony 2012/13
tak byly krajské přebory volnou
technikou Kvildský pašerák. Na
stupně vítězů se prosadila Johanka
Hůrková třetím místem v kategorii
žákyň do 10 let. Ve stejné kategorii
chlapců vystrčil růžky pátým místem Vojtěch Silovský. V kategorii
mužů obsadil hezké sedmé místo
Jan Melichar. Za zmínku stojí také
Jarní běh na Zadově, kde Johanka
získala znovu bronzovou medaili.
Sezonu jsme zakončili Vodnickým Nordic Ski Crossem, kterého
se zúčastnilo deset závodníků Ski
klubu Strakonice. A závod to byl
úspěšný! Osm medailí je toho dokladem: zlaté Anna Zahradníková,
Johanka Hůrková, stříbrní Barbora Silovská, Vojtěch Silovský, Štěpánka Hanušová a Antonín Hanuš, bronzoví Jaroslav Zahradník
a Jan Melichar. Těsně pod stupni
vítězů skončil Radek Sosna (čtvrté místo) a Jonáš Novotný (páté
místo). Vskutku nadějné zakončení zimní sezony!
Novinkou letní přípravy na sezonu 2013/14 byl pravidelný Běh
do vrchu Kuřidlo. Trať dlouhou
800 m nejrychleji v roce 2013 zdolal Antonín Hanuš časem 4:20
min. Během letních prázdnin jsme

absolvovali pravidelné srpnové týdenní soustředění na základně na
Kubově Huti, které vedl trenér Radek Sosna a vypomáhali Petr Silovský a Josef Boček. Do letní přípravy se zapojilo 20 mladých
lyžařů a lyžařek. Z nových jmen
přibyli Josefína Jánská, Zuzana
Hřídelová, Tomáš Nový, Martin
Novotný, Vojtěch a František Pěstovi, Jan Novák. Celkem Ski klub
Strakonice sdružoval 27 členů
v BD (běžecké disciplíny) a 7 členů v ZL (základní lyžování), což je
již slušná základna. Velký pokrok
od dob, kdy za Ski klub závodil
pouze jediný závodník. Trenérsky
se na tomto úspěchu podíleli Radek Sosna, Jan Melichar a Jan
Žák, napomáhala i spolupráce
s oddílem biatlonu. Z podzimních
výsledků stojí za zmínku domácí
Běh okolo Kuřidla, kde ve svých
kategoriích dokázal Matyáš Jánský zvítězit (starší žáci), Jaroslav
Zahradník doběhl druhý (do 10
let), Šimon Jánský vybojoval třetí
místo v kategorii mladšího dorostu. Dalšími umístěními zabodovali Štěpánka Hanušová a Jan Novák (oba čtvrté místo).
Zimní sezona začala velkým úspěchem sourozenců Hanušových.
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ZÁBAVA

OKÉNKO PRO SENIORY
3. 12.
Andělé všedního dne (seniorské středy), MěKS, str. 12
9. 12.
Kurzy počítačové gramotnosti, ŠK, str. 11
10. 12.
Přijďte si s námi zazpívat koledy, str. 9
11.–12. 12. Vánoční jarmark, str. 9
13. 12.
Přírodovědný výlet, ŠK, str. 11
14. 12.
Taneční odpoledne s Evou a Vaškem, MěKS, str. 12
Plavání pro seniory, STARZ, str. 9
Bruslení pro seniory, STARZ, str. 9

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V PROSINCI
l

3. 12. 1919 – zemřel Auguste
Renoir, francouzský malíř,
grafik a sochař (95. výročí
úmrtí)

l

3. 12. 1949 – narodila se Eva
Hudečková, herečka a spisovatelka (65. výročí narození)

l

14. 12. 1854 – narodil se Vojtěch Hynais, malíř, návrhář a grafik (160. výročí narození)
26. 12. 1969 – zemřel Jiří
Šlitr, klavírista, skladatel po-

l

pulární hudby a herec (45. výročí úmrtí)
l 30. 12. 1944 – zemřel Romain
Rolland, francouzský prozaik
(70. výročí úmrtí)
l 30. 12. 1969 – zemřel Jiří
Trnka, grafik, malíř, ilustrátor
a režisér (45. výročí úmrtí)
Regionální osobnost:
l 7. 12. 1879 – ve Strakonicích
se narodil František Horký,
malíř a grafik (135. výročí narození)

PRANOSTIKA
„Na svatého Štěpána každý se má za pána.“

Kateřina Malkusová, 18 let

Šárka Janochová, 19 let

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

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  KDYŽ SNĚHOVÁ VLOČKA ZEBE
Letos bylo do vánoční soutěže vyhlášené městem Strakonice na téma Když
sněhová vločka zebe přijato 191 prací. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií, od nejmenší až po dospělou. O vítězích opět rozhodla veřejnost
svými hlasy, kterých se v informačním centru sešlo rekordních 669!
Olga Maroušková, MIC
I. kategorie
1. MŠ U Parku – Dráčata
2. MŠ Čtyřlístek – Sluníčka
3. MŠ Čejetice
II. kategorie
1. Školní družina při ZŠ Dukelská
2. ZŠ F. L. Čelakovského – keramický kroužek
3. ZŠ Povážská
4. Děti a rodiče z Cehnic
III. kategorie
1. ZŠ F. L. Čelakovského Jezerní – 8. A
2. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice – 2. stupeň
3. Erika Valentová – ZŠ Poděbradova 6. A
IV. kategorie
1. Domov pro seniory a domov se zvl. režimem Rybniční ul.
2. Domov pro seniory Lidická ul.
3. Milan Kos
8

MGR. PETR KOLLROS
Narodil se v roce 1957
ve Strakonicích. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni s aprobací
zeměpis a tělocvik a Fakultu tělesné výchovy a sportu při Univerzitě Karlově, obor
trenérství. V letech
1965–1974 působil v TJ
Fezko Strakonice a v období 1974–1980 ve
středisku vrcholového
sportu RH Brno. Je čtyřiadvacetinásobný mistr
Československa v plavání, za což byl v roce 1980
oceněn titulem mistr
sportu. Byl nominován
na olympijských hrách
v Moskvě, ale zranění
mu neumožnilo účast.
Od roku 1987 reprezentoval Československo a ČR na mistrovství světa a mistrovství Evropy plavců masters.
Patnáctinásobným mistrem Evropy
se stal v letech 1987, 1989 a 1991,
vše v evropských rekordech. Na
Mistrovství světa masters v Brisbane v Austrálii v roce 1988 vybojoval titul mistra světa v závodě na
400 m polohový závod, a to ve
světovém rekordu, dále pak druhé místo na 200 m polohový
závod a na 800 m volný způsob
a třetí místo na 400 m volný
způsob. Po ukončení své sportovní kariéry se i nadále pohybuje
ve sportovním prostředí – je masérem a fyzioterapeutem. Jako
fyzioterapeut byl ve Slávii Praha, v Slovanu Liberec, v Amfo-

Petr Kollros na Mistrovství světa
v Austrálii v roce 1988, kde vybojoval titul mistra světa ve světovém rekordu na 400 m polohový
závod.
ře Praha. Ve funkci maséra
působil v Klubu fotbalových
internacionálů ČR nebo Staré
Gardy Slávia či u saudsko–
arabského krále a prince. V roce 2000 byl osobním trenérem
Jana Řehuly (triatlonista), který získal třetí místo na olympijských hrách v Sydney v roce
2000.
Zdroj: Osobnosti s právem umístění do síně slávy, ústní informace
Petra Kollrose 15. 9. 2014

Řešení křížovky zářijového čísla:
Osamělost člověka není vždy v tom, že je sám.
Stendhal
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POZVÁNKY/INFORMACE

TICHÝ SVĚT POMÁHÁ
Potřebujete tlumočení do českého
znakového jazyka nebo pomoc
při hledání zaměstnání? Také na
Strakonicku poskytujeme nedoslýchavým a neslyšícím tyto služby: online tlumočení do českého
znakového jazyka a zpět (od ledna
2015 též přepis pro nedoslýchavé), sociální rehabilitace (pracovně právní poradenství, pracovní
konzultant – tlumočník do ČZJ),
odborné sociální poradenství.
„Uvědomujeme si, jakou komunikační bariéru dokáže udělat
nedoslýchavost a potřeba komunikovat v českém znakovém jazyce,“ potvrzuje sociální pracovnice
Mgr. Gabriela Kocmichová, manažerka pobočky obecně prospěšné
společnosti Tichý svět pro Jihočeský kraj, která dále uvádí: „Zavádí-

me proto služby, které pomáhají najít společnou řeč mezi jejich uživateli,
úřady i zaměstnavateli. Pomáháme
těmto lidem najít smysluplnou náplň
života. Také pořádáme kulturní akce a kurzy, které seznamují širokou
veřejnost s kulturou a rodným jazykem neslyšících. Osoby s nedoslýchavostí a neslyšící zaměstnáváme na
otevřeném trhu práce, ale i na našich chráněných pracovních místech.
Například do strakonické nemocnice jsme dovezli tablet pro online
tlumočení neslyšících pacientů. Neslyšící mohou sledovat naše Tiché
zprávy v českém znakovém jazyce.“
Nebojte se nás oslovit – rozumíme vám! Tichý svět, o. p. s.,
www.tichysvet.cz
Mgr. Gabriela Kocmichová, e-mail:
gabriela.kocmichova@tichysvet.cz,
mobil: 725 433 568

AKCE – V prosinci ke každé vstupence či permanentce
na krytý bazén 1 návštěva solární louky zdarma. Bližší
info na pokladně plaveckého stadionu.
Cvičení s overbally – od 7. 1. 2015 každou středu 17.30–
18.30 hod. ve sportovní hale STARZ, informace:
www.starz.cz

KRYTÝ BAZÉN
PO
ÚT
ST

6.00–8.00 k. p.

13.30–15.30 17.00–20.00x
14.30–15.30 20.00–22.00
13.30–16.00 20.00–22.00
(15.30–16.00x)
ČT
(14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.
12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO
13.00–20.00
NE
13.00–20.00
Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), x – polovina bazénu
* – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné
12.30–13.30
6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30*

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
– vánoční provoz – www.starz.cz

Rodiče + děti
do 10 let
Společné
2. 12. 16.15–17.15 17.30–18.30
9. 12. 16.15–17.15 17.30–18.30
16. 12. 16.15–17.15 17.30–18.30
20. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
21. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
22. 12.
10.00–11.30
23. 12.
10.00–11.30
24. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
25. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
26. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
29. 12.
10.00–11.30
30. 12. 16.15–17.15 17.30–18.30
31. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30

FITNESS PLAVECKÝ STADION
– bonusové, slevové akce – info
ve fitness
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne
14.00–19.00

INFORMACE
19. 12.: 16.00–20.00 Vánoční cena TJ Fezka
22., 23., 24., 25., 31. 12. Zavřeno
1. 1. 2015 Zavřeno

Bruslení pro seniory: 4. 12., 11. 12.,
18. 12. vždy 9.30–10.30
Změny programů vyhrazeny!

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

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT KOLEDY
Jak se stalo v posledních letech
tradicí, i v letošním roce si společně zazpíváme u vánočního stromu
na Velkém náměstí koledy. Sejdeme se ve středu 10. 12. 2014
v 18.00 hodin. V tuto dobu zazní
koledy Nesem vám noviny, Naro-

dil se Kristus Pán, Půjdem spolu
do Betléma, Den přeslavný jest
k nám přišel, Pásli ovce Valaši
a Vánoce, Vánoce přicházejí v podání pěveckých sborů Fere Angeli,
Gymnázia Strakonice a Hlasoň
v rámci akce Česko zpívá koledy.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Hudební seskupení MODUS Václava Hrušky zve na vánoční koncert
vážné hudby dne 25. 12. 2014 v 17 hodin v kostele sv. Prokopa ve
Strakonicích. Budou provedena díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka,
J. Suka, B. Martinů a dalších autorů. Vstupné dobrovolné.
Nadace pro transplantace kostní dřeně pořádá

VÁNOČNÍ JARMARK

v Sokolovně ve Strakonicích
ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 9.00 do 18.00 hodin
v pátek 12. 12. 2014 od 9.00 do 17.00 hodin
Předmětem prodeje budou sponzorské dary s vánoční tematikou zahrnující drobné dekorativní předměty, vánoční pečivo a jiné výrobky věnované uměleckými dílnami, zájmovými školními kroužky, organizacemi
a jednotlivci ze Strakonic, Vodňan a okolí.
Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace
a použit na program její činnosti jako podporu dárcovství kostní dřeně,
podporu transplantačního programu, podporu pacientů s poruchou krvetvorby a podporu vzdělávání.
Pro více informací kontaktujte Ing. Zdeňka Švehlu, tel.: 723 471 695, nebo Dagmaru Paterovou, tel.: 721 656 699.

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE NABÍZÍ TESTY
NA INFEKCE I ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI
Kontaktní centrum Prevent Strakonice (KCP ST) se dlouhodobě
věnuje problematice závislostí.
Pracujeme zejména s uživateli
drog a s jejich sociálním okolím
(rodiče, příbuzní, známí…). Jedním z hlavních cílů naší práce je
ochrana veřejného zdraví ve smyslu předcházení vzniku epidemií
infekčních nemocí – řada našich
klientů je kvůli rizikovému způsobu života ohrožena nákazou
např. žloutenkami typu A, B, C,
tuberkulózou, syfilidou a v neposlední řadě i virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Abychom mohli včas nákazu odhalit
a klienty odeslat do zdravotnických zařízení, jsou v KCP ST již
řadu let pro klienty k dispozici orientační testy na vybrané infekční
choroby. Na základě rozboru kapilární krve (krev z prstu) jsme
schopni včas zachytit možný výskyt infekce u jednotlivých klientů
a situaci s nimi dál řešit. Včasný
záchyt onemocnění totiž nejen zvyšuje pravděpodobnost stabilizace
a uzdravení nakažených, ale snižuje také celkové náklady na léčbu.
Ohroženi nákazou nejsou jen
samotní uživatelé drog, ale i lidé,

kteří často nemají s drogami nic
společného. V ČR tak v několika
posledních letech znepokojivě sledujeme příkrý nárůst počtu lidí infikovaných virem HIV. Naprostá
většina nově infikovaných nejsou
problémoví uživatelé drog. Proto
se naše zařízení rozhodlo zpřístupnit možnost orientačního testování
i širší veřejnosti. Testování zároveň
slouží jako nástroj pro poskytování
důležitých informací týkajících se
možností nákazy, projevů onemocnění a jejich případné léčby. V současné době nabízíme testy na HIV,
syfilis, žloutenky typu B a C. Testy
jsou částečně zpoplatněné (cca
70 Kč/ks) a jsou do vyčerpání zásob k dispozici vždy ve čtvrtek
v době od 8.30 do 10.00 hod.
v KCP ST. Zájemcům doporučujeme předem se objednat na tel. čísle
383 322 357. Testy (vyjma syfilidy) jsou anonymní a výsledek je
znám do cca 30ti minut.
Na závěr bych rád za celý tým KCP
ST poděkoval za podporu a spolupráci a popřál vám všem klidné
svátky. V novém roce 2015 ať vás
potkávají pokud možno jen dobré
věci.
Daniel Randák, vedoucí zařízení
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FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
Sdružení pro péči o duševně nemocné
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 hod., středa: 13.00–
16.00 hod., pátek: 8.00–14.00 hod.
STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí od 10.00 hod. vaření l každý čtvrtek od 10.45 hod. koně ve
Volenicích l 5. 12. 9.00–13.00 Mikulášské posezení l 18. 12. 11.00–
15.00 Vánoce ve Strakonicích, 11.00–14.00 Vánoce v Písku l 29. 12.
11.00–14.00 Silvestr ve Strakonicích (přijedou i písečtí a sušičtí přátelé)
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat), mobil:
734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz. Více na www.fokus-pisek.cz
Strakonický oddíl krasobruslení zve na 4. vánoční vystoupení na téma

CESTA KOLEM SVĚTA
V pondělí 8. 12. 2014 od 17.30 hod. na Zimním stadionu ve Strakonicích
Bližší informace: 606 669 151. Vstupné: 20 Kč

SRDEČNĚ ZVEME DO MANY
l
l
l
l
l

Neděle 21. 12. od 16.00 hod. VÁNOČNÍ SLAVNOST – vánoční písně,
sváteční slovo, divadelní vystoupení klubu Awana, losování dárků a raut
Pondělí od 18.00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – ve zdravém těle
zdravý duch (tel.: 731 571 973)
Čtvrtek od 17.00 hod. NA STOPĚ KŘESŤANSTVÍ – příležitost
prozkoumat křesťanství a studovat knihu knih – Bibli
Pátek od 16.00 hod. AWANA/kroužek pro děti – dětský zábavný
klub s pestrým programem pro děti od 6 do 13 let
Neděle od 9.30 hod. BOHOSLUŽBA – živá hudba, inspirující slovo
a program pro děti
Radostné a pokojné vánoční svátky přeje
Mana, Apoštolská církev, Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
2. 12. Adventní koncert v MěDK – vystoupí soubory i jednotlivci školy (od 17 hod. pro veřejnost, od 10 hod. pro ZŠ)
4. 12. Koncert žáků L. Novákové od 17 hod. v zámeckém sálku
5. 12. Vystoupení Malé dudácké muziky pro strakonickou nemocnici v Rytířském sále od 13.30 hod.
9. 12. Vánoční posezení s koledou – žáci J. Vlčkové v divadelním sálku na Kochance od 17 hod.
10. 12. Koncert žáků B. Šabka od 17 hod. na Kochance
11. 12. Koncert sborů v MěDK – od 19 hod. (vystoupení Fere Angeli)
od 16.30 hod. vystoupení přípravného sboru
15. 12. Pěvecký koncert žáků V. Šariské od 16 hod. v zámeckém
sálku
16. 12. Klavírní koncert žáků J. Míčkové od 16 hod. v zámeckém
sálku
Vánoční vystoupení žáků L. Mráze pro DPS v Radomyšli ve
14 hod.
17. 12. Klavírní koncert žáků P. Vaščilkové od 17 hod. v zámeckém
sálku
Vánoční vystoupení žáků L. Mráze pro ÚSP v Oseku v 15 hod.
18. 12. Koncert houslové třídy P. Bedřichové od 17 hod. v zámeckém
sálku
Vánoční vystoupení žáků L. Mráze pro DS na Lidické v 14.30
hod.
Po celý měsíc bude probíhat výtvarná výstava žáků V. Bělochové Příběh
opuštěných planet na Krajském úřadě v Českých Budějovicích.
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, www.mcberuska.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM
– uveden na www.mcberuska.cz
NEPRAVIDELNÝ PROGRAM
l MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 3. 12. od 16.30 hod. čert, Mikuláš
a anděl v Berušce, balíčky budou připraveny, vstup 20 Kč za dítě s nárokem na balíček
l PRODEJNÍ BESEDA FAIR TRADE – 8. a 10. 12. od 9.30 hod.
přijďte poznat spravedlivou formu obchodování, možnost koupě výrobků Fair trade
l VÁNOČNÍ KRÉMOVÉ PEČENÍ S HEROU – 9. 12. od 10.00 hod.
upečeme si s dětmi vánoční cukroví
l PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ – 9. 12. od 19.00 hod.
pletení šál na rukou, vstupné 50 Kč + spotřebovaný materiál
l VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI – 12. 12.
v 15.15 hod. celorepubliková akce, sraz ve 14.45! na prostranství pod
Hvězdou, v 15.15 hromadné vypouštění balonků, prosíme o včasný
příchod, doprovodný program
l VÁNOČNÍ TRH S DÍLNIČKOU PRO DĚTI – 13. 12. od 13.00 do
17.00 hod. seznam prodejců najdete na webu Berušky
l SETKÁNÍ S o.s. IMY – 19. 12. od 15.00 hod. setkání rodičů dětí
s postižením
l ŽIVÝ BETLÉM – 21. 12. od 16.00 hod. opět po roce si děti zahrají v krátkém divadelním představení a Ježíšek nadělí dárky, vstup dobrovolný
HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na telefonu 773 165 696, cena členky 50 Kč/hod., nečlenky 60 Kč/hod., nutno nahlásit den předem

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat
na muzikálovou komedii v podání školního divadla DOGA
l

MÁJOVÁ ROMANCE ANEB SEŠLI JSME SE NA HŘBITOVĚ

Městský dům kultury ve Strakonicích dne 3. 12. 2014 v 19.30 hod.
Vstupné: 60 Kč

cyklus geografických přednášek a promítání:
l

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“

Sál gymnázia dne 9. 12. 2014 v 18.00 hod.
Stanislav Venclík bude povídat o Japonsku.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
5. 12. Mikulášská nadílka v DDM Na Ohradě – pro veřejnost, od
16.30 hod.
6. 12. Expedice Boubín – pořádá western klub, sraz v 6.45 hod. na
vlakovém nádraží, cena 180 Kč, info a přihlášky 602 782 279
10. 12. Vánoční strom pro zvířátka – 15.30–16.30 hod.
CEV Podskalí – výroba různých druhů krmítek pro ptáčky a ořechových řetězů, kterými slavnostně ozdobíme stromek v zahradě CEV Podskalí.
Kontaktní osoba T. Kulhová, kulhova@ddmstrakonice.cz,
724 318 643, 386 332 956
10. 12. Šachový turnaj pro družstva – 8 hod.
Na Ohradě
11. 12. Tvůrčí dílna – namaluj si skleněný závěs – 16.30 hod.
DDM Na Ohradě
15. 12. Vánoční koncert v DDM Na Ohradě – od 16.30 hod.
20. 12. Turnaj v karetní hře Bang – CEV Podskalí, start v 9.30 hod.
Předpokládaný konec do 14 hod.
Nutná je základní znalost pravidel hry BANG, přihlášky do
18. 12. na stanek©seznam.cz
Akce DDM Vodňany naleznete na www.ddmstrakonice.cz
Přejeme radostné Vánoce a šťastný vstup do roku 2015.
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AKCE/POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz
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Do 29. 12. Prodloužena výstava Komiks nejen v komiksu
– ukázky prací 16 autorů, ve
spolupráci s projektem Rosteme s knihou. ŠK, vstupní hala.
9. 12. Kurzy počítačové gramotnosti, přednostně pro
čtenáře ŠK. Pro začátečníky – Vyhledávání na internetu. ŠK, studovna, 13.00–
14.30 hod. Pro pokročilé: MS
PowerPoint. ŠK, studovna,
15.30–17.00 hod. Zájemci se
musí na kurz přihlašovat osobně, proti vratné kauci 100 Kč.
9. a 11. 12. Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření. 9. 12.
„Pokročilí“ a 11. 12. „Začátečníci“. Přijďte rozšířit své
kulinářské obzory o potraviny a pokrmy z oblasti zdravé
a bezmasé kuchyně. Kurzy budou doplněny teoretickým povídáním o surovinách a postupech zajímavých nejen pro
vegetariánskou kuchyni. Přihlašovat se můžete na e-mail:
jan.juras@knih-st.cz, nebo na
721 658 244. Pořádá Ekoporad-

HRADNÍ PALÁC
Stálé expozice muzea jsou do
31. 3. 2015 uzavřeny.
KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno: od 22. 11., úterý–pátek
10.00–16.00 hod.
So, ne a svátky 13.00–16.00 hod.
Chuť a vůně Vánoc
Do 28. 12.
Vánoční výstava tentokráte zaměřená na tradiční vánoční pokrmy, pečivo, dobroty a dekorace z ovoce,
střípky z historie perníkářů a cukrářů města Strakonic a dobové reklamy. Výstavu opět doplní pohyblivý
betlém F. Malého a výstava vánočních stromků. Vstupné 20 a 10 Kč.
V rámci vánoční výstavy muzeum
připravilo několik DÍLEN.
Dílna pro MŠ – výroba zvířátek
ze skořápek ořechů, přáníček
z ovoce a koření
17. 12., kapitul. síň 9.00–11.00 hod.
Dílna pro ZŠ – výroba ozdob
z těstovin, vánočních bonbonů –
tzv. salonek, košíčku na cukrovinky

na ŠK v ZŠ Povážská, Nad Školou 560, vždy od 18.00 hod.
l 10. 12. Zelené otazníky: Jak
si udělat vlastní měnu? Mají dnes peníze skutečnou hodnotu? Čeká současný peněžní systém „game over“? Je
možné žít bez peněz? Jsou lokální měny alternativou k nesmyslnému peněžnímu systému dneška? Beseda se členy
neformální jihočeské skupiny BuďSOB (Buď soběstačný
– www.budsob.cz) na tato a jiná témata. Koná se v restauraci Baobab (nad Zborovem, Bavorova 20), od 18.00 hod.
Oddělení pro děti
l 4. 12. nás navštíví Mikuláš
s čertem a andělem. Budeme se
těšit na vaše básničky, písničky
a možná i tanečky! ŠK, oddělení
pro děti, od 16.00 do 17.30 hod.
l Od 8. 12. až do Vánoc si u nás
můžete vyrobit jmenovky na
vánoční dárky pomocí vykrajovátek.
l 18. 12. Tvořivá dílnička pro
děti – alobalové ozdoby na
vánoční stromeček. ŠK, oddělení pro děti, 8.00–11.00 hod.
Upozornění! Oddělení pro děti je
z důvodu celkové rekonstrukce
budovy do konce ledna 2015 otevřené v náhradních prostorách
na druhém hradním nádvoří.

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:

18. 12., kapitul. síň 9.00–11.00 hod.
Nutná rezervace předem na tel.:
380 422 606, e-mail: katerina.prokopcova@muzeum-st.cz
Dílna pro veřejnost I. – výroba
dekorací z ovoce
13. 12., kapitul. síň 15.00–17.00 hod.
Vyrábět budeme čerty ze švestek,
panenky z fíků, ozdoby z pomerančů. Nutno si přinést: sušené švestky (drátek), fíky (špejle), pomeranč (skořici, hřebíček, stužku).
Dílna pro veřejnost II. – výroba
vizovického pečiva
13. 12., zasedací místnost kanceláří muzea 15.00–17.00 hod.
Nutno přinést: půl kila hladké
mouky (misku na zadělání, nůžky,
malý nožík, jehlici, špejli, tácek).
Počet účastníků je omezen.
Rezervace: Zámecká galerie, tel.:
380 422 612, e-mail: zamecka.galerie@muzeum-st.cz

Vánoční výstava Spolku přátel
muzea
Do 20. 12.
Výstava sběratelské kolekce Veroniky Komínkové, Ludmily Urbanové a Pavla Malého. Vystaveny
budou vánoční a autíčkové obaly
od čokolád a modely autíček.
Vstupné dobrovolné.
Výdejní místo turistického magazínu KAM po Česku.
Letákový kulturní servis včetně
nabídky pražských divadel, muzeí
a galerií.
Nabízíme publikace:
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku, autorů F. Kašičky a B. Nechvátala
Výpovědi pamětníků druhé světové války – Luděk Jirka, Blanka Jirsová

ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Sobota a svátky 9.00–12.00 hod.
Nové vánoční zboží doplní prodej
uměleckých předmětů, obrazů a keramiky od výtvarníků z jižních
Čech. V nabídce najdete i řadu publikací vhodných jako vánoční dárek.
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1.–18. 12. Zimní nálada – fotografie p. B. Kocka. Výstavka v pobočce Za Parkem (Husova 380), otevřeno PO a ČT
13–18, ST 8–12 hod. Pokračuje výstavka větviček na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší
knihy – v pobočce Za Parkem.
ČT 11. 12. Tvořivý podvečer
s F. Langmajerem Vánoční ozdoby z hoblinek. 17.00–
19.00 hod. v půjčovně v Husově
ulici čp. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby
budou připraveny, ale je vhodné přinést i vlastní (hoblinky,
lepidlo, nitě, nůžky...).
SO 13. 12. Přírodovědný výlet. Sraz ve 12.50 hod. před
nádražím ČD, v 13.09 jede vlak
do stanice Bohumilice v Čechách – nádraží. Podle počasí a přání účastníků projdeme
okolní zajímavá místa (např.
k Sudslavické lípě) a zpět jede
vlak v 17.59.
NE 14. 12. Hraní na kantely
(vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se
od 18.00 hod. v pobočce Za Parkem ve spolupráci s o. s. Spona.
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme také veřejnost.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou do
31. 3. 2015 uzavřeny.
Mimo sezonu návštěvy pouze pro
skupiny po předchozí domluvě
na tel.: +420 731 907 308, e-mail:
mlyn@muzeum-st.cz.

ÚT 16. 12. Karel Skalický:
Strakonické příběhy XII. Blvan opilý. Johanitský velkopřevor Václav z Michalovic a jeho tehdejší odporníci
v kraji. Příběhy nejedné zášti.
Od Sudoměře přes Lipany až
ke Strakonické jednotě. Vyprávění regionálního historika, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení.
Od 18.00 hod. v restauraci Baobab (Bavorova 20).
l ST 17. 12. František Langmajer: Cesta na Island a Faerské
ostrovy (přírodovědná přednáška s promítáním). Od 17.00
hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
l Schůzky
přírodovědného
kroužku MOP – sraz v pátek v 16.00 hod. před hradem
u kanceláře CIAO. Lze chodit
i nepravidelně. 5. 12. oslavíme
Mikuláše, 12. 12. půjdeme na
chvilku na charitní jarmark do
sokolovny (kde se budou prodávat i naše výrobky), a pak do
parčíku u nemocnice (nadělovat do krmítka). Další schůzky
vynecháme, ale v pátek 26. 12.
ve 13.00 hod. se sejdeme u psího útulku, navštívíme jeho obyvatele a dáme jim mlsat piškoty.
Více na www.csop-strakonice.net.
V případě změny jízdních řádů informace v pobočce ŠK Za Parkem.
l

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne
l 80 let od doby, kdy byla v ČZ
Strakonice zahájena výroba
motocyklů (1934).
l 80 let od úmrtí malíře Josefa
Bosáčka (1857 Příbram–1934
Příbram), spolupracovníka Mikoláše Alše, se kterým pracoval
na sgrafitech v Protivíně, Písku, Strakonicích.
l 135 let od narození malíře
Františka Horkého (1879–
1936), rodáka ze Strakonic. Studoval na AVU v Praze u prof. Ženíška. Orientoval
se na krajinomalbu, tvořil také
ilustrace k pohádkám.
PŘIPRAVUJEME NA ROK 2015
l výstavu ke 2. světové válce, jejíž
součástí bude i válečná móda
l výstavu pohádkových postaviček Vítězslavy Klimtové
l akce ve vodním mlýně s pečením chleba
l nové edukační programy pro
školy a veřejnost a mnoho dalších novinek

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2015.
Aktuální informace: www.muzeum-st.cz.
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AKCE A PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Pondělí 1. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Vstupné: 100 Kč

3. 12.
Irské balady – Písně ze Smaragdového ostrova v komorním provedení Věry Kláskové
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.
5. 12.
EKTOR
Dům kultury, začátek ve 20.00 hod.
Support: DJ NOIR a DJ RAMEL
6. 12.
Letem světem s Prácheňákem
Dům kultury, začátek v 17.00 hod.
Výroční koncert – 65 let
8. 12.
Istanbul Perla Orientu
Cestopisná přednáška Miloslava
Martana
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.
9. 12.
Jitka Zelenková – vánoční koncert: SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
11. 12.
Vánoční koncert dětských sborů
Dům kultury, začátek v 16.30 hod.
11. 12.
Vánoční koncert pěveckých sborů
Dům kultury, začátek v 19.00 hod.
14. 12.
Taneční odpoledne s Evou
a Vaškem
Dům kultury, začátek v 15.00 hod.
14. 12.
Vánoční koncert smíšeného sboru Hlasoň a Pošumavské dudácké muziky
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.
17. 12.
Divadelní předplatné „A“
Arnošt Goldflam – Komedianti
Divadlo na Jezerce
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JANA HRUŠÍNSKÉHO
18. 12.
KPH – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
VÁNOCE S J. J. RYBOU
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
Exkluzivní host CHRISTINA
JOHNSTON – soprán (Anglie)
19. 12.
Vánoční koncert dětského folklorního souboru Prácheňáček
Dům kultury, začátek v 18.00 hod.

31. 12.
Silvestr 2014 na hradě
Začátek ve 20.00 hod.
Skupina CITY CB, Miroslav Chodl, diskotéka, raut, ohňostroj
29. 11.–30. 12.
Výstava reprodukcí děl malíře
Josefa Lady
Maltézský sál
Výstava doplněná prodejem vánočních dekorací.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
5. 1.
Novoroční koncert Jihočeské
komorní filharmonie
10.–11. 1.
Setkání – přehlídka divadelních
amatérských souborů
12. 1.
Ekvádor a souostroví Galapágy
Přednáška Miroslava Deneše
18. 1.
Taneční odpoledne s písničkou
– Jan Vondrášek z Klatov
20. 1.
Divadelní předplatné „B“
Richard Alfieri: Šest tanečních hodin v šesti týdnech, Divadlo Ungelt
21. 1.
Heligonky Aleše Rusňáka
23. 1.
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA STRAKONICE
Metroklub big band
České Budějovice
Host: Roman Vojtek
Moderátor: Jiří Gruntorád
Předtančení: TŠ STandardklub
Praha
Oldies Disco Miloše Zemena,
lightshow, soutěže o ceny
Dům kultury, začátek ve 20.00 hod.
26. 1.
Přednáška Jany Grohmanové
nejen o metodě EFT spojená
s ukázkami
27. 1.
Koncert Lenky Filipové s hosty –
Concertino 2015
9. 1.–5. 2.
Výstava Sochy, kresby – Jitka
Křivancová – Maltézský sál
8. 1. Vernisáž v 17.00 hod., Maltézský sál

Úterý 2.–středa 3. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
FRA, drama/komedie, titulky,
116, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SEX V PAŘÍŽI
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 4.–neděle 7. prosince
POZOR!!! od 17.30 a 20.00 hod.,
NE jen od 20.00 hod.
ČR, komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MODELKY s.r.o.
Vstupné: 90 Kč
Neděle 7.–středa 10. prosince
POZOR!!! NE od 17.30 hod.,
PO–ST od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 110, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NÁVRAT BLBÝHO
A BLBĚJŠÍHO
Vstupné: 140 Kč
Pondělí 8.–středa 10. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, drama/komedie/rodinný,
102, 2D
Doporučená přístupnost: všem
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Vstupné: 110 Kč
11. 12. v 00.01
PŮLNOČNÍ CELOSVĚTOVÁ
PREMIÉRA
HOBIT:
BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Čtvrtek 11.–středa 17. prosince
POZOR!!! od 16.30 a 20.00 hod.,
11. 12. i od 00.01 hod.
USA, Nový Zéland,
fantasy/dobrodružný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
HOBIT:
BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 18.–sobota 20. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/VB, dobrodružný/fantasy/
komedie/rodinný, dabing, 2D
Doporučená přístupnost: všem
NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 18.–neděle 21. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, erotický thriller, 80, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
RALUCA
Vstupné: 110 Kč

Neděle 21.–úterý 23. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Rusko, animovaný/pohádka/
fantasy, dabing, 80
Doporučená přístupnost: všem
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3D
Vstupné: 130 Kč
Pondělí 22., úterý 23., čtvrtek 25.
prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, romantický film, 75, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ŠŤASTNÁ
Vstupné: 90 Kč
24. 12.
NEHRAJEME
Čtvrtek 25.–neděle 28. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
VB/FRA/KAN, komedie/rodinný,
dabing, 96, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PADDINGTON
Vstupné: 120 Kč
Pátek 26.–neděle 28. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, komedie/rodinný, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HODINOVÝ MANŽEL
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 29.–úterý 30. prosince
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
ŠPA/USA, drama, dabing, 142
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXODUS:
BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D
Vstupné: 150 Kč
31. 12.
NEHRAJEME

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 13. prosince
POZOR!!! od 15.00 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60
Doporučená přístupnost: všem
VÁNOČNÍ PÁSMO II.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 3. prosince
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie/drama, 97, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 2. prosince
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 97, 2D
Doporučená přístupnost: všem
STOLETÍ
MIROSLAVA ZIKMUNDA
Vstupné: 90 a 75 Kč
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