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Týden saunování 

Od 5. do 10. 11. se v sauně plaveckého stadionu 
uskuteční národní akce Týden saunování. 
Návštěvníci se mohou těšit na zážitkové 
saunování, aromaterapii, ledovou horu, 
ochlazovací koule či občerstvení. Na čtvrtek  
7. 11. jsou připraveny oblíbené saunové rituály. 
Více informací na webu STARZu a v sauně.

Změna volební místnosti

Ve volebním okrsku č. 24 – Autoškola 
PELLA bude volební místnost pro opakované 
volby do ZM Strakonice 14. 12. 2019 
v přízemí v budově Autoškoly PELLA, 
Volyňská 446, Strakonice. Volební místnost 
v kasárnách v Tovární ulici již nebude. 
Děkujeme za pochopení.

Propagace kulturních akcí

Pořádáte kulturní, společenskou či sportovní 
akci a chcete, aby se o ní dozvěděla široká 
veřejnost? Pak si ji nenechávejte pro sebe, ale 
zašlete na e-mail zpravodaj@mu-st.cz. Poté 
bude akce vložena na webové stránky města 
a nově i do aplikace Strakonice v mobilu. 
Propagujte, aby ostatní byli v obraze.

Nebeská pošta  
30. 11.
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Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními 
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej 
můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Buďte první,
kdo ho má

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, 
e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Za několik málo dnů si připomene-
me „Sametovou revoluci“ – ne-
jen mne její třicetileté výročí nutí 
k zastavení se a zamyšlení nad 
událostmi tehdejších dnů. Jasně si 
vzpomínám na plískanice, nevlídné 
počasí, vítr a déšť bičující někdy 
šťastné, jindy rozpačité obličeje lidí 
procházejících šedivými ulicemi. Byli 
jsme plni odhodlání a obav zároveň 
v očekávání, co přinesou dny další. 
Jen těžko se dalo uvěřit, že by režim 
tehdejší doby tak snadno a bez 
krveprolití uvolnil místo mladé de-
mokracii a svobodě. A dost možná 
jsme si v těch pohnutých dnech 
ani netroufli o demokracii byť jen 
přemýšlet. To, v co generace našich 
otců a dědů již téměř nedoufaly, po-
stupně dostávalo realističtější obrysy 
a nám všem se otvíraly nevídané 
možnosti. Nechci moralizovat ani 
poučovat, každý z nás by si měl 
sám položit otázku, co demokracie 
a svoboda přinesly a daly. De-
mokracie není jen prázdné slovo 
a velká gesta, je to křehká věc, se 
kterou je neradno si zahrávat. Lze ji 
snadno zneužít k zájmům jedince či 
skupiny, nebo naopak využít k po-
vznesení celé společnosti. Nedo-
pusťme, aby demokracie deklarující 
svobodu znamenala tvrdé prosaze-
ní vlastních názorů a hrubé násilí. 
Milí Strakoničtí, přeji vám, aby vedle 
svobodných myšlenek rozhodovala 
i milující srdce. 

ÚVOD
Předvolební kulatý stůl
Předejít pochybnostem a nedorozuměním, 
jasně definovat a v konstruktivní diskuzi 
upřesnit podmínky předvolební kampa-
ně, aby nedošlo k jejímu napadení, to 
byl jediný důvod vstřícného kroku města 
Strakonice k dosažení hladkého průběhu 
předvolební kampaně i samotných voleb.  

Zmocněnci a pověření zástupci se sešli v pon-
dělí 14. 10. symbolicky u kulatého stolu a z úst 
místostarosty Rudolfa Oberfalcera vyslechli 
podmínky předvolební kampaně tak, jak je 
schválila rada města. Podněty vzešlé z jednání 
byly předloženy k projednání radě města, která 
je do stávajících pravidel zapracovala.  
• RM rozhodla o umístění volebních pro-
pagačních materiálů na zábradlí, sloupy 
veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města 
Strakonice, které bude provedeno na základě 
nájemního poměru sjednaného mezi městem 
Strakonice jako pronajímatelem a žadatelem 
jako nájemcem. Mezi smluvními stranami 
bude na základě písemné žádosti uzavřena 
písemná nájemní smlouva. 

• RM rozhodla o volební inzerci, kterou lze 
otisknout ve Zpravodaji města Strakonice 
za pevně daných podmínek, kterými jsou 
číslo Zpravodaje, stanovené stránky, rozsah, 

cena a pořadí, které si jednotlivé subjekty 
vylosují pro umístění na kandidátní listině. 
Dále nebude realizována ve Zpravodaji žádná 
jiná forma předvolební propagace.  

• Starosta města Strakonice v souladu  
s § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodl vyhradit plochu pro 
vylepení volebních plakátů ve volební 
kampani pro opakované volby do zastu-
pitelstva města dle jasně definovaných 
podmínek a zdarma pro volební subjekty. 

• RM rozhodla, že pro opakované volby 
do zastupitelstva města nebudou k propa-
gaci volebních subjektů využívány webové 
stránky města Strakonice ani profil města 
Strakonice na sociální síti Facebook.

• RM rozhodla, že nebude k propagaci 
volebních subjektů pro opakované volby 
do zastupitelstva města využíváno vysí-
lání Strakonické televize, s. r. o.

• RM rozhodla, že ve volební kampani pro 
opakované volby do zastupitelstva města 
nebudou k propagaci volebních subjektů 
využívány žádné další nemovité věci ani 
movité věci ve vlastnictví města Strakonice 
užívané přímo městem Strakonice, jím 
zřízenými příspěvkovými organizacemi 
nebo obchodními společnostmi, v nichž má 
město Strakonice 100% majetkovou účast.

Plné znění pravidel je možné nalézt na webo-
vých stránkách města Strakonice v odkazu: 
http://www.strakonice.eu/content/pravidla-pro-
-umistovani-volebnich-propagacnich-mate-
rialu, nebo http://www.strakonice.eu/content/
opakovane-volby-do-zastupitelstva-mesta-
-strakonice, dále byla zveřejněna neprodleně 
na facebookovém profilu města a zmocněnci 
jednotlivých volebních subjektů je obdrželi 
prostřednictvím elektronické pošty. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Omluva města Strakonice: v říjnovém Zpravodaji bylo mylně uvedeno usnesení RM  
č. 1077/2004 o pronájmu zábradlí, veřejného osvětlení za nájemné ve výši 10 Kč/m2 + DPH 
v zákonné výši. Jmenované usnesení bylo RM již v roce 2009 revokováno a pronájem 
v období volební kampaně bude realizován podle podmínek usnesení RM č. 6654/2019, kde 
nájemné činí 20 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (nájemné platné již od r. 2009). Omlouváme 
se tímto volebním subjektům za mylnou informaci.
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Mobilní aplikace chytrého města Strakonice

Mobilní aplikace Strakonice v mobilu, 
mobilní aplikace Strakonice mapy a apli-
kace Komunikace s občany – tři zásadní 
segmenty budující chytré město. 

V minulém čísle Zpravodaje jsme informo-
vali o prvním z nich, tedy mobilní aplikaci 
Strakonice v mobilu. Jelikož se aplikace 
postupně začíná dostávat do chytrých mo-
bilů vás, uživatelů, pokusíme se podrobně 
přiblížit jednotlivé její sekce a přidat i něco 
málo o nových aplikacích Strakonice mapy 
a Komunikaci s občany.

MOBILNÍ APLIKACE  
STRAKONICE V MOBILU
Kalendář akcí – buďte stále v obraze – kde, 
kdy a jaké se konají kulturní, sportovní 
a jiné akce.
Novinky – čtěte aktuality z města, úřadu, 
infocentra, infocentra pro seniory, hlášení 
městského rozhlasu a upozornění na uzavír-
ky a omezení ve městě.
Úřední deska – nechoďte číst úřední desku 
ven na vývěsky, mějte úřední desku přímo 
u sebe.
Zpravodaj – přečtěte si Zpravodaj města 
Strakonice ještě předtím, než ho dostane-
te do schránky.
Kontakty – najděte jednoduše kontakt 
na úřady, zdravotnictví, sociální služby, 
školská zařízení, kulturní zařízení, spolky 

a soubory, pošty, 
banky, služby pro 
turisty, sportovní 
zařízení, stravo-
vací a ubytovací 
zařízení, seznam 
parkovišť, rela-
xační a volnoča-
sové organizace 
a mnohé další.
Telefonní se-
znam – mějte 
k dispozici 
aktuální 
kontakty 
na pracovní-
ky Městské-

ho úřadu Strakonice s přehledem odborů 
a oddělení.
Volný čas – vyplňte volný čas procház-
kami po naučných stezkách, využívejte 
turistické trasy, vydejte se na cyklovýlety, 
na výlety po technických zajímavostech, 
po rozhlednách v okolí, poznávejte přírod-
ní atraktivity a památky ve Strakonicích 
a okolí, pro rodiny jsou připraveny zážitky, 
hry, dětská hřiště a exkurze.
Úřad – získejte informace o jednotli-
vých odborech města Strakonice, řešení 
životních situací, přečtěte si tiskové zprávy, 
přihlaste své firmy do veřejných zakázek 
a rezervujte si termíny u přepážek odboru 
dopravy.
Ankety – přispějte do anket města.
Doprava – získejte informace o MHD.
Inzerce – kupte si přebytečné věci měst-
ského úřadu a organizací města.
YouTube – sledujte Strakonickou televizi 
na YouTube.
Závady – zjistili jste nějakou závadu či 
poruchu? Je poškozená lavička? Nesvítí 
lampa? Je někde skládka? Je poškozená 
dopravní značka? Je rozbitá houpačka 
na dětském hřišti? Vyfoťte to, napište 
popis závady a pošlete to na úřad. Závadu 
se pokusíme co nejdříve vyřešit. O řešení 
závady můžete být také informováni zpět 
přímo do aplikace.

MOBILNÍ APLIKACE  
STRAKONICE MAPY
Mapa dopravních proudů – může-
te vidět aktuální dopravní zatížení ulic 
dopravou.
Pocitové mapy – zde můžete doplnit svůj 
pocit a dojem z jednotlivých míst města. 
Váš pocit bude dostupný pro všechny.
Územní plánování – podívejte se 
na územní plán svého okolí.
Kulturní mapa města – najděte jednoduše 
kontakt ve svém okolí na úřady, zdravot-
nictví, sociální služby, školská zařízení, 
kulturní zařízení, spolky a soubory, 
pošty, banky, služby pro turisty, sportovní 
zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, 
seznam parkovišť, relaxační a volnočasové 
organizace a mnohé další.
Stav kriminality – podívejte se na místa 
a druhy přestupků řešených městskou policií.
Stavy toků při povodních – získejte infor-
mace o záplavových zónách na území města.

Interaktivní turistická mapa – podívejte 
se do turistické mapy Strakonic a okolí.
Hluková mapa – informujte se o datech 
z hlukové studie na území města.

KDE APLIKACE ZÍSKÁM? 
Obě aplikace si můžete nainstalovat přímo 
přes Google Play a App Store, pomocí 
www stránek www.strakonice.eu/mobil-
niaplikace nebo http://www.eternal.cz/
strakonice/.
Můžete také využít přímo QR kód 
Pro Strakonice v mobilu

Pro Strakonice mapy

APLIKACE KOMUNIKACE S OBČANY
Samostatnou částí, která ovšem není slož-
kou uvedených aplikací, je „Komunikace 
s občany“. Pomocí té budete prostřednic-
tvím SMS zpráv a e-mailů informováni 
o důležitých událostech ve městě, a to jak 
v kultuře, tak sportu či jiných aktivitách. 
V případě, že se zaregistrujete, budete 
s předstihem obeznámeni o plánovaných 
odstávkách, blokovém čištění, rekonstruk-
cích, uzavírkách. Při nenadálých událos-
tech a haváriích vám dáme zprávu v co 
možná nejkratší době. Pravidelně každý 
měsíc můžete dostávat newsletter, kde bu-
dou shrnuty nejdůležitější zprávy z oblasti 
samosprávy města, pozvánky, upozornění, 
plánované investiční akce a jiné. 
Odkaz na formulář pro registraci 

do aplikace Komunikace s občany na-
leznete na webové stránce www.strako-
nice.eu/komunikace, na stejné stránce 
naleznete i odkaz na formulář na zrušení 
registrace. 

Přihlaste se k odběru novinek a buďte 
neustále v obraze.

RUDOLF ULČ, VEDOUCÍ ODBORU  
INFORMATIKY A PROVOZU
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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PRO OBČANY
Povinné čipování psů
Odbor životního prostředí informuje o změ-
ně zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), podle níž bude 
od 1. 1. 2020 povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Číslo mikročipu musí 
být zaznamenáno v dokladu o očkování 
psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí 
být označena mikročipem nejpozději 
v době prvního očkování proti vzteklině. 
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně 
čitelným tetováním provedeným před  
3. 7. 2011. 

Petr Šťastný, odbor životního prostředí

Konzultace v insolvenční poradně
Konzultace v bezplatné insolvenční 
poradně se uskuteční 7. listopadu na živnos-
tenském úřadu v ulici Na Stráži. Odborníci 
jsou zájemcům k dispozici vždy první čtvrtek 
v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin. Poslední 
letošní konzultace bude 5. prosince. (red)

Cvičný den dobrovolných hasičů

Pátek třináctého a v pořadí třinácté cvičení 
jednotek Sboru dobrovolných hasičů města 
Strakonice. Krátce po 16. hodině byl Ope-
račním a informačním střediskem Hasič-
ského záchranného sboru České Budějo-
vice vyhlášen v prostoru ČOV Strakonice 
poplach. Zúčastnily se ho jednotky hasičů 
Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Před-
ní Ptákovice. Celkem bylo nasazeno 6 
hasičských vozidel, byla prováděna ochrana 

objektu věží a plynové stanice. Cvičící 
jednotky využily 8 útočných proudů C/52, 
12 hadic B/75 a 13 hadic C/52.
Podařilo se naplnit cíl tréninku, a to 

zajistit ochranu objektu v případě požáru. 
Za vedení města se cvičení zúčastnil 

místostarosta Josef Štrébl. Akce byla 
zakončena nástupem všech přítomných 
jednotek.  

Markéta Bučoková, PR

Zatepleny tři domy 
v ulici Stavbařů
Letos byly zatepleny tři bytové domy 
v ulici Stavbařů. Na projekt, jehož celý 
název je Strakonice – Zateplení bytových 
domů čp. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů, 
město získalo dotaci z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. Celková 
dotace na tuto etapu činila 2 miliony Kč. 
Dílo bylo rozděleno na dvě etapy. Během 
první, která probíhala od září do listopadu 
2015, byla vyměněna okna, původní mezi-
okenní izolační vložky byly nahrazeny vy-
zdívkou a došlo k vybourání celoplošných 
kovových oken na schodišti v celkových 
nákladech 3,7 milionu Kč. Předmětem 
druhé etapy prováděné v letošním roce, 
kde náklady činily 9,7 milionu Kč, byly 
stavební úpravy řešící zateplení fasády 
a podhledů vstupních podlaží na chodbách 
domů. Součástí projektu byly i venkovní 
žardinérie (květináče), které musely být 
upraveny tak, aby se prodloužila jejich 
životnost. Náklady na celou akci, tzn. 
výměna dveřních a okenních otvorů a za-
teplení domů, činily 13,4 milionu Kč. 

Petr Zdeněk, Dušan Kučera
odbor majetkový

Ze zápisníku městské policie
Září je pro strážníky vždy velmi ná-
ročné, každý den hlídají na přechodech 
pro chodce u jednotlivých základních 
škol. O víkendech pak asistují u řady 
hojně navštěvovaných akcí, jako například 
letecký den, veget fest, výročí ČZ či třídenní 
akce Strakonice nejen sobě. Závěr měsíce je 
tradičně ve znamení pouti, na které jsou tisíce 
lidí. Jsme rádi, že všechny akce proběhly bez 
vážnějšího narušení veřejného pořádku a lidé 
si je mohli v klidu užít.
Stánkaři si tentokrát hlídali svá „teritoria“ 

důkladně, o čemž svědčí i jedna z událostí. 
Brzo ráno 29. 9. byl u jednoho stánku v Ellero-
vě ulici přistižen při krádeži devětadvacetiletý 
muž. Snažil se odcizit klobásy a sýry. Strážníci 
ho převzali od muže, který mu v krádeži 
zabránil. Pachatel dostal na místě pokutu. Bě-
hem pouti došlo také k události, při které hrál 
hlavní roli alkohol. Krátce před 8.00 hod.  
29. 9. bylo na služebnu městské policie ozná-
meno, že v ulici Spojařů kope do aut mladá 
dívka. Strážníci ji zadrželi a vzhledem k tomu, 
že na místě nemohla být stanovena způsobená 
škoda, byla předána s podezřením ze spáchání 
trestného činu Policii ČR. Podrobila se orien-
tační dechové zkoušce, která ukázala  
1, 29 promile alkoholu. 

Strážníci dopadli sprejera, který  
19. 9. maloval fixem po pilíři mostu 
v Ellerově ulici. Šestnáctiletý mladík 
z Písku na něj psal, i když strážníci při-

šli až do jeho blízkosti. Zřejmě nechápal, že 
v jeho jednání spatřovali podezření z páchání 
trestné činnosti. Společně s fotodokumentací 
putoval na Obvodní oddělení Policie ČR 
ve Strakonicích.
Během září jsme zaznamenali 33 nálezů, 

jednalo se o mobilní telefony, batohy,  
peněženky, klíče od vozidel. Například  
10. 9. nalezl asistent prevence kriminali-
ty v ulici Husově peněženku. Majitelka 
v ní měla kromě peněz i telefonní kon-
takt na sebe, asistent ji tak mohl o nálezu 
peněženky a žena si ji mohla vyzvednout. 
Zlobí nás však předměty, které by na veřejně 
přístupných místech neměly co dělat. Jedná 
se o použité injekční stříkačky, kterých bylo 
v září jedenáct. Děkujeme všem, kteří nám 
jejich výskyt nahlásí. Snižujete tak riziko, 
že se o jehlu někdo poraní, zejména děti. 
Bohužel se jejich počet zvyšuje. Buďte proto 
obezřetní, vysvětlujte svým ratolestem, aby 
na injekční stříkačky nesahaly a zavolaly 
hned na linku 156.   Milan Michálek,  
  velitel městské policie

Foto: P. Kurek
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ROZHOVOR
Cena starosty města: Táta by nikdy neodešel…

V loňském roce bylo radou města roz-
hodnuto o udělení Ceny starosty města 
panu Bohumilu Stašovi. Než se předání 
stačilo uskutečnit, zasáhla do života 
rodiny Stašů smutná událost. Odešel 
milovaný tatínek, dědeček a Strakonice 
a vlastně i svět přišel o motocyklového 
závodníka a velikána, který ve světě 
motorek něco znamenal. 

Díky vstřícnosti rodiny můžeme po čase 
zavzpomínat na pana Bohumila Stašu 
a Cenu starosty předat in memoriam jeho 
dětem, paní Věře Stašové a synovi Bohu-
milu Stašovi ml. 

Pane Stašo, celý rozhovor se ponese 
v duchu „co by, kdyby“. Tak tedy, co 
by udělení Ceny starosty města zname-
nalo pro vašeho tatínka?
Jak bych to řekl. On si na takové akce jako 
předávání cen nepotrpěl, ale určitě by ho 
naplnilo to, že si na něj někdo z tohoto 
města vzpomněl. Protože nikdy ho nikdo 
neoslovil, spíše to bylo, jako kdyby neexis-
toval. Až vy s panem starostou jste první 
lidé, které napadlo, že pro město něco 
znamenal. On nebyl takový, že by si ceny 
vystavoval, ale spíše je to morální věc, že 
si vůbec někdo z města na něj vzpomněl. 

Co udělení ceny naopak znamená pro 
vás, jako jeho potomky?
Pro mě to samé. Jako bývalý sportovec 
vím, jak je obtížné dosáhnout toho, čeho 
on dosáhl, tak si myslím, že takový člověk 
by měl být oceněný. 

Jste dva sourozenci, kde cena nakonec 
zůstane? 
Myslím, že se domluvíme a mělo by to být 
u jeho motorek. 

Máte tedy jeho Síň slávy? 
Ano, je sice v dílně, kde mají místo motor-
ky a poháry, které nasbíral za svůj život. 
Tam asi bude mít čestné místo. My jsme 
teď dostali cenu i od čezety, tak tuhle dáme 
k tomu. 

Můžete nám přiblížit sportovní úspě-
chy svého tatínka? 

Dvacetinásobný mistr republiky napříč 
všemi kategoriemi, 125, 250, 350, 500. 
Jezdil na dvoutaktech, na čtyřtaktech. 
Na čem se dalo závodit, na tom závodil. 
Byl to výjimečný člověk. Bohužel tady 
byl komunismus a on na to doplácel. Pro-
tože nemohl cestovat ven, nemohl závodit 
v západních zemích, a přesto byl šestý 
na mistrovství světa. Dojel druhý, třetí 
na závodech v Brně. Bylo to o to cenněj-
ší, že to bylo s českou motorkou. 

Nikdy neměl tatínek tendence, když 
v jeho vlasti uplatnění nebylo, emigrovat? 
Kolikrát jsem se ho na to ptal, proč to 
neudělal. Říkal, že tady měl tenkrát mě, 
vlastně první dítě, a neudělal by to kvůli 
lidem z fabriky, kteří pro něho pracovali. 
Pro něho tehdy dělala celá fabrika a on 
by pak odešel. Ptal jsem se ho i na to, 
proč s tehdejší vládnoucí stranou víc ne-
spolupracoval. Odpovídal na to, že by se 
nemohl při holení ani podívat do zrcadla. 

Vy jste zmínil, že mu byla nabízena 
možnost jezdit i jiné motocykly. Jaké? 
Konkurenční JAWA ho chtěla do svého 
týmu, v Jugoslávii firma Tomos. On ale 
zůstal věrný čezetě. Podle mého soudu, 
pokud by odešel z Československa, tak by 
uplatnění určitě našel. 

Jaké myslíte? 
Myslím si, že by byl první, druhý, třetí 
na mistrovství světa. Asi by to dotáhl na to-
várního jezdce třeba Yamahy. On byl vý-
jimečný talent, že čezeta nebyla na takové 

úrovni, jako byly japonské motorky, ale on 
svým jezdeckým umem to zkrátka dojel. 
Pokud by dostal úplně tu top motorku, byl 
by schopen vyhrát mistrovství světa, anebo 
by byl, jak sám říkával, zabitý. Tenkrát 
to byl mnohem nebezpečnější sport než 
dneska. 

V čem konkrétně nebezpečnější? 
V tom, že se dnešní závody jezdí na spe-
cifických okruzích, kde jsou bezpečnostní 
zóny, zatímco tehdy jezdili uvnitř města. 

Ve šlépějích pana Staši kráčí jeho syn 
Bohumil. Šestkrát se stal mistrem republiky 
a na mistrovství Evropy se umístil na pátém 
místě. Zda budou i další pokračovatelé, 
prozatím není jasné. Bohumil Staša mladší 
by to svým dcerám snad i zakázal, protože 
podle jeho slov ženské tělo na tento druh 
sportu není dostatečně silné a syn dcery 
Věry to jednoduché mít rozhodně nebude. 
Maminka se o něj tak jako každá máma 
obává. Její obavy jsou stupňované vědo-
mím, co motocyklový závod obnáší. 

Jak vy, jako děti, vzpomínáte na otce? 
Bohumil Staša: Jen v dobrém, byla s ním 
legrace, a hlavně byl to férový člověk. 
Věra Stašová: Pohodový, výborný táta, 
skvělý dědeček.
Tereza Stašová: Pro mě byl velká auto-
rita. Vzpomínám si, že když mi nabídl, 
že mu mohu tykat, nemohla jsem si na to 
zvyknout.  
Petr Nedvěd: Skvělý chlap, je zbytečné 
cokoli dodávat…

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Starosta B. Hrdlička předal Cenu starosty synovi B. Staši Bohumilovi  Foto: M. Bučoková
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Vánoce 
                  pro št íh lou l in i i

Balíček na 1 týden
Výživový plán na odlehčené dny po svátcích

Rady, ti py a doporučení, jak si udržet ští hlou linii o Vánocích

Chutné a lehké recepty na vánoční cukroví a sváteční dny

Potravinové doplňky
DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 

Kochanka 119, Strakonice, tel.: 736 695 590, 383 134 384 
www.naturhouse-cz.cz

Darujte svým  
blízkým zdraví

                se blíží

Teplárna nabízí konzultace
Na Teplárnu Strakonice (TST) se v poslední 
době obrací stále více lidí s dotazy, které se 
týkají ceny tepla pro příští rok (ceník bude 
k dispozici na začátku prosince), provozu 
teplárny, případně spolupráce se Stavebním 
bytovým družstvem Strakonice nebo firmou 
Energo Strakonice, s. r. o. Proto obchodní 
oddělení TST zájemcům nabízí možnost 
domluvit si konzultaci. Jeho pracovníci 
mohou přijít na domovní schůze společen-
ství vlastníků jednotek a tam odpovídat 
na dotazy, nebo je možné domluvit si s nimi 
osobní schůzku v teplárně. Máte-li jakékoliv 
nejasnosti nebo připomínky, kontaktujte nás 
písemně prostřednictvím e-mailu teplo@tst.cz 
nebo telefonicky na 724 380 749.

Teplárna Strakonice

Policejní poradna
Na vše, co vás zajímá, se můžete zeptat 
každou listopadovou středu a 4. a 11. pro-
since zástupců Policie ČR a Městské policie 
Strakonice, a to od 13.00 do 14.00 hod. 
v infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58.

Marie Žiláková

Oznámení Teplárny Strakonice pro smluvní partnery SBDS 
Dovolujeme si vás informovat, že do někte-
rých bytových domů byla doposud dodávána 
tepelná energie z Teplárny Strakonice, a. s., 
(TST) prostřednictvím Stavebního bytového 
družstva Strakonice (SBDS). 
Tyto dodávky probíhaly na základě 

Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné 
energie, která byla mezi TST a SBDS 
uzavřena dne 14. května 2007. TST se 
rozhodla tuto smlouvu s prostředníkem 
(SBDS) vypovědět, a to k 31. prosinci 2019. 
Od 1. ledna 2020 nebude TST dodávat 
tepelnou energii SBDS, které tuto tepelnou 
energii již nebude přeprodávat jednotlivým 
bytovým domům. 
TST má nadále velký zájem dodávat 

těmto bytovým domům tepelnou energii. 
Abychom ji zde mohli od 1. ledna 2020 
dodávat, je třeba bez zbytečných prodlev 
uzavřít mezi vaším Společenstvím vlastní-
ků jednotek (SVJ) a TST novou smlouvu 
o dodávkách tepla a teplé vody. Tuto 
smlouvu je nutné uzavřít bez zbytečných 
prodlev. 

Příslušná „Žádost o uzavření kupní smlou-
vy na dodávku a odběr tepelné energie“ byla 
odeslána vašemu správci již koncem září, 
případně je ke stažení z www.tst.cz. Aby od  
1. ledna 2020 pokračovaly kontinuální dodáv-
ky tepelné energie pro váš objekt, doporučuje-
me vám vyzvat svého správce, aby příslušnou 
smlouvu mezi vaším SVJ a TST uzavřel. 
Jakékoliv dotazy ohledně této změny či 

žádost o pomoc bez obav pište také na  
e-mail teplo@tst.cz, nebo volejte náš zákaz-
nický servis (viz www.tst.cz). 
Ohledně rozúčtování měsíčně fakturova-

né částky tepla a teplé vody pro vaše SVJ 
na jednotlivé bytové jednotky můžete zůstat 
u služeb poskytovaných SBDS, nebo využít 
našeho městského partnera, Technických 
služeb Strakonice, s. r. o. Případně rozúčto-
vání můžete řešit jiným způsobem. 
Rádi bychom vás ujistili, že TST je 

připravena učinit veškerá potřebná opatře-
ní, aby vaše SVJ mohlo i od 1. ledna 2020 
nadále využívat dodávek tepelné energie 
z TST. 

Do roka vznikne nové nádraží

Ve středu 2. října odstartovala rekonstrukce výpravní budovy ve Stra-
konicích. Po výstavbě dopravního terminálu autobusového nádraží 
čeká přestavba a především nová podoba i železniční budovu. 
Práce potrvají zhruba devět měsíců a opravy vyjdou na 52 milionů 

korun. Součástí rekonstrukce budou kompletní stavební úpravy stá-
vající budovy, včetně výměny krovu a střešní krytiny. Historický ráz 
budovy bude zachován i přes zateplení fasády. 
Cestující dozajista ocení bezbariérový přístup, moderní prostory 

odbavovací haly, kde bude prodejna s tiskem, pokladny a samozřejmě 
sociální zázemí. 
Budova bude propojena se stávajícím dopravním terminálem 

autobusů a cestující zde dostanou informace o příjezdech a odjezdech 
nejen vlaků, ale i sousedních autobusů. 
Slavnostního otevření se za Stavební správu Západ SŽDC zúčast-

nil náměstek ředitele Petr Kolář, za město Strakonice místostarosta 
Josef Štrébl a za dodavatele stavby Antony Company jednatel společ-
nosti Tomáš Antonov.   text a foto Markéta Bučoková, PR 
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PRO OBČANY 
Proč je důležité třídit staré elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná 
věc. Víme, co se starým papírem, plasty 
i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají 
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče 
přitom obsahují nebezpečné látky, jako 
například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se 
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody 
a ovzduší a poškozují životní prostředí. Po-
kud ale vhodíte drobné elektro do červených 
kontejnerů, poputují přímo do recyklační 
linky, kde se z nich pomocí různých sepa-
rací získávají původní suroviny a materiály 
ke znovuvyužití. 
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rych-

le na www.cervenekontejnery.cz. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE
• nejčastěji do červených kontejnerů 

vyhazujeme varné konvice?
• loni lidé ve třech čtvrtinách případů 

vhazovali do červených kontejnerů 
elektro vyrobené před rokem 2005?

• Češi za loňský rok vyhodili v průměru 
na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání 
s ostatními zeměmi ale nejsme žádní 
rekordmani. Například v Norsku činí 
roční zpětný odběr elektrozařízení až 
30 kg na osobu.

• zpětným odběrem jednoho kusu 
tiskárny dojde ke snížení produkce 
nebezpečných odpadů o 36 kg? Stejné 
množství nebezpečného odpadu vypro-
dukuje za rok devět domácností.

• Češi používají jeden mobilní telefon 
v průměru 12–18 měsíců?

• elektronická hračka je nejčastěji vyha-
zovaným elektrozařízením do směsného 
odpadu a má také největší spotřebu 
baterií? Tomu odpovídá i fakt, že v do-
mácnostech patří k nejkupovanějším za-
řízením. Nejméně polovina Čechů koupí 
elektronickou hračku jednou za rok. 

• zpětným odběrem jedné televize se 
sníží produkce skleníkových plynů, 
protože není vyprodukováno 44 kg 
CO2? Stejné množství CO2 vypustí 
automobil, který ujede vzdálenost mezi 
Prahou a Ostravou.  

CO PATŘÍ DO ČERVENÝCH KONTEJNERŮ
• mobilní telefony, vysílačky, navigace
• přehrávače mp3, diskmany, rádia
• notebooky, klávesnice, myši
• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
• elektronické hračky, auta na vysílačku, 

roboti
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 

mixéry, rychlovarné konvice aj.)
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, 

holicí strojky
• žehličky, ruční vysavače
• další elektrospotřebiče do velikosti  

40 × 50 centimetrů 
Radka Mrkvičková,  

  odbor životního prostředí 

Publikace Zahradou poznání II
Zahradou 
poznání II 
je název 
publikace, 
která je 
od listopadu 
k dispozici 
na MěÚ 
Strakonice, 

odboru životního prostředí. Mapu-
je roky 2016 až 2018 ojedinělého 
ekologicko osvětového projektu města 
Strakonice, v jehož rámci byly v návaz-
nosti na významné osobnosti a události 
Prácheňského regionu navraceny zpět 
do krajiny původní odrůdy ovocných 
dřevin. Byla vydána za grantové 
podpory Jihočeského kraje a představí 
podprojekty Putování dramatickou kra-
jinou 2016, Putování filmovou krajinou 
2017 a Putování vědeckou krajinou 
2018. Navazuje na první díl zahrnující 
roky 2013 až 2015, vydaný městem 
Strakonice na podzim 2016. 

Miroslav Šobr, 
 odbor životního prostředí

MŠ Spojařů na sportovních akcích

„Když sportuješ, nezlobíš!“ volaly 
s radostí děti z MŠ Spojařů. Spolu 
s učitelkami zahájily nový školní rok 
třemi zajímavými sportovními akcemi. 
Ze superfinále školské ligy v basketbalu 
byly nadšené, a co teprve když zazněl 
pokyn: „Děti z Mateřské školy Spojařů, 
na palubovku!“ Chopily se hned míčů 
a oči jim jen zářily. Podruhé se do velké 
a malé haly TJ ČZ a STARZ podívaly 
při akci házenkářského klubu HBC 
Strakonice, kterou pořádal ve spolupráci 
se složkami Integrovaného záchranného 
systému. Děti zaujala kotrmelcová štafeta 
i člunkový běh. Pozorné byly při ukázce 
výcviku policejních psů, s velkým zájmem 
prozkoumaly vozidla policie, hasičů, 
armády i záchranné služby. Neméně za-
jímavý byl Charitativní běh. Děti získaly 
diplom, pamětní list a velikou pochvalu 
za znalosti a sportovní výkony. 

text a foto MŠ Spojařů, Mír

Přání Ježíškovi pošle Nebeská pošta

Letos poprvé budou moci strakonické děti 
poslat svá přání Ježíškovi Nebeskou poštou. 
Její úřad otevře své brány v sobotu 30. li- 
stopadu v 15.00 hodin na Velkém náměstí. 
Samotnému Ježíškovi dopisy doručí andělský 
rytíř na svém bílém koni, který navíc bude 
mít za úkol rozsvítit vánoční strom. V rámci 
programu na pódiu zahraje kapela Pauza, 

moderátor vyhlásí výsledky adventní výtvar-
né soutěže Zimní radovánky, strakonický 
farář požehná adventnímu věnci a pivnímu 
vánočnímu speciálu. Můžete se také těšit 
na příjezd nebeského posla a anděly, kteří mu 
předají vak s dopisy pro Ježíška. Vrcholem 
bude rozsvícení vánočního stromu.
Dopis pro Ježíška mohou děti do Nebes-

ké pošty přinést rovnou v obálce. Poslat ho 
budou moci zdarma. 
Nebeská pošta v čele s andělským rytířem 

zahájí advent ve Strakonicích a symbolicky 
odstartuje sérii předvánočních kulturně 
společenských akcí, které připravilo Městské 
kulturní středisko Strakonice, Spolek Cohiba 
a město Strakonice. Aktuální informace 
o adventu naleznete na www.meks-st.cz.  
  (red)

Il. foto: Spolek Cohiba
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VÝSTAVY 
do 4. 11.
Svědectví o službě 
Výstava fotografií dokumentující poslední věci 
člověka a umění doprovázet. Otevřeno ve výpůjč-
ní době ŠK. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

6. 11.–2. 12.
Marie Valášková: Jižní Čechy – můj domov
Výstava kreseb, otevřeno ve výpůjční době ŠK.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 17. 11. 
Sametová revoluce na Strakonicku
Unikátní fotografie a dobové dokumenty ze 
strakonických ulic z konce listopadu 1989. 
místo: černá kuchyně, hrad, info: muzeum

do 22. 12.
Autorská výstava Alexandry Bryksa
místo: Maltézský sál, info: MěKS

18. 11.–6. 12.
Zimní radovánky
adventní výstava výtvarných prací
místo: přízemí stavebního úřadu, info: odbor 
školství a cestovního ruchu MěÚ

do 1. 12.
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum

27. 11.–26. 12.
Bílé Vánoce
Výstava přiblíží tradice a zvyky udržované 
od poslední taneční zábavy na sv. Cecílii až 
po Tři krále. Vernisáž 26. 11. od 16.00.
místo: černá kuchyně, hrad, info: muzeum

do 31. 12.
Výstava enkaustiky
Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana 
Josefa Novotného. Přístupné v době konání 
společenských akcí. Místo: sál ŠK, info: ŠK

3.–4. 11., 20.00 hod.
Hra
ČR/Argentina/J. Korea, drama, dabing,  
93 min., přístupný od 12 let

4.–5. 11., 17.30 hod.
Tlapková patrola  
USA, anim./rodinný, dabing, 66 min., přístupný všem

5.–6. 11., 20.00 hod.
Terminátor: Temný osud  
USA, akční/sci–fi, titulky, 133 min., přístupný od 12 let

6.–7. 11., 17.30 hod.
Veliká severní cesta  
Rusko, dok., titulky, 75 min., přístupný od 12 let

7.–12. 11., 20.00 hod.
Ženská na vrcholu
ČR, komedie, 105 min., přístupný všem

8.–10. 11., 17.30 hod.
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
USA/VB, anim./rodinný, dabing, 97 min., 
přístupný všem

11.–12. 11., 17.30 hod.
Abstinent  
ČR, drama, 78 min., přístupný od 12 let

13.–14. 11., 17.30 hod.
Fany a pes
Něm/ČR/Belgie, anim., dabing, 90 min., 
přístupný všem

13.–14. 11., 20.00 hod.
Bitva u Midway
USA/Čína, akční/drama/válečný/histor., titulky, 
138 min., přístupný od 12 let

15.–17. 11., 17.30 hod.
Zloba: Královna všeho zlého 3D + 2D  
USA/VB, fantasy/dobrodr./akční, dabing, 120 min., 
 přístupný všem, 15.–16. 10. ve 3D/17. 10. ve 2D

15.–16. 11., 20.00 hod.
Amnestie
SR/ČR, thriller, 127 min., přístupný od 15 let

17.–18. 11., 20.00 hod.
Doktor spánek od Stephena Kinga
USA, horor/thriller, titulky, 152 min., přístupný 
od 15 let

18.–19. 11., 17.30 hod.
Přes prsty
ČR, komedie, 101 min., přístupný od 12 let

KINO OKO 
1.–3. 11., 17.30 hod.
Addamsova rodina  
USA/VB, anim., rodinný, dabing, 85 min., 
přístupný všem

1.–2. 11., 20.00 hod.
Stáhni a zemřeš  
USA, horor/thriller, titulky, 90 min., přístupný od 15 let

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

20. 11., 17.30 hod.
Antropocén: Epocha člověka
Kan, dok., titulky, 87 min.

20.–21. 11., 20.00 hod.
Tenkrát v Hollywoodu
VB/USA, drama, titulky, 159 min., přístupný od 12 let

21.–27. 11., 17.30 hod.
Ledové království 2  3D
USA, anim./hudební/fantasy/rodinný, dabing, 
přístupný všem

22.–23. 11., 20.00 hod.
Poslední aristokratka
ČR, komedie, 110 min., přístupný všem

24.–25. 11., 20.00 hod.
Vlastníci  
ČR/SR, komedie/drama, 96 min., přístupný od 12 let

26.–27. 11., 20.00 hod.
Joker 
USA, krimi/drama, dabing, 122 min., přístupný 
od 15 let 

28.–30. 11., 17.30 hod.
Valhalla: Říše bohů
Dán/Nor, fantasy/dobrodr., dabing, 105 min., 
přístupný od 12 let

28.–30. 11., 20.00 hod.
Last Chrismas
USA/VB, romant./komedie, titulky, 103 min., 
přístupný od 12 let

DĚTSKÉ SOBOTY
2. 11., 15.30 hod.
Kytice pohádek 4
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 min.

9. 11., 15.30 hod.
Nácíček nakupuje
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min.

16. 11., 15.30 hod.
Za kamarády z televize 6  
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 min.

23. 11., 15.30 hod.
Vánoční pásmo 4
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 min.

SENIORSKÉ STŘEDY
13. 11., 9.30 hod.

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
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BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;  
9.30 sv. Markéta
1. 11., 9.30 sv. Markéta – Slavnost Všech svatých – 
bohoslužba s modlitbou za zemřelé (16.00 adorace)
2. 11., 16.00 hřbitov (u kříže) – modlitba za ze-
mřelé; 17.30 sv. Václav – bohoslužba za zemřelé
3. 11., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s pro-
gramem i pro děti
8. 11., 17.30 II. hradní nádvoří – Svatomartinský 
světelný původ s lampiony
10. 11., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti 
17. 11. během programu na Velkém nám. (cca 
16.00) – modlitba s poděkováním a prosbou za svo-
bodu, průvod se svícemi ke kříži u kostela sv. Markéty
17. 11., 17.00 sv. Markéta – bohoslužba ke cti sv. 
Huberta za přírodu a myslivost s hudebním doprovo-
dem Hubertské mše v podání trubačů a sboru Sonitus
20. 11., 17.00 sv. Markéta – Stonožkový koncert 
– benefiční koncert pořádá ZŠ Dukelská za podpory 
farnosti Strakonice
21. 11., 17.30 Podsrp – Památka Zasvěcení Panny 
Marie v Jeruzalémě, bohoslužba
22. 11., 19.00 sv. Markéta – Večer chval – hud-
ba, možnost prosby za konkrétní věci, díky apod.
23. 11., 14.30 fara – Adventní dílna – pletení ad-
ventních věnců, vyrábění drobných dárků
27. 11., 18.00 Rytířský sál – Přednáška a beseda:  
D. Němcová, disidentka a účastnice dění kolem 
listopadu 1989: Co by nám ani 30 let po Sametové 

POZVÁNKY
1., 15. 11., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
Poslední dva termíny letošních trhů. Seznamy 
prodejců na: farmarsketrhy.strakonice.eu. Kontakt: 
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. 
místo: Velké nám. pod radnicí

1. 11.–6. 12., 16.00–18.00 hod.
Kurz šití pro začátečníky
možnost hlídání dětí, šicí stroj a nitě s sebou,  
6 lekcí, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

1., 15. a 22. 11., 17.30 a 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019 – základní lekce 
místo: dům kultury, info: MěKS

2. 11., 9.30–15.30 hod.
Dřevořezba pro začátečníky 
Praktický seminář s E. Hrbkovou, řezbářské náčiní 
s sebou nebo dláto ke koupi na místě. Přihlášení 
na tel.: 776 009 387. Místo: RC Beruška 

2. 11., 7.30 hod.
Výlov rybníku Střela I
info: Český rybářský svaz

2. 11., 20.00 hod.
Koncert kapely Wohnout
předkapela Civilní obrana. Místo: dům kultury, 
info: MěKS

3. 11., 14.30 a 16.30 hod.
O dobré duši – loutková pohádka
místo: KZ Mír, info: MěKS

3., 17., 24. 11., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: DDM malý sál, info: www.lastradanceaca-
demy.cz

3. 11., 17.00 hod.
Veganská večeře 
místo a info: čajovna Pod Stolem

4., 11., 18., 25. 11., 18.00–19.00 hod.
Kurz Salsa pro začátečníky
místo: DDM malý sál, info:  
www.lastradanceacademy.cz

4. 11., 19.00 hod.
KPH – Carl Petersson, Adolfo Alejo, Edita 
Adlerová: Paganini a Dvořák 
slavnostní koncert k výročí 101 let od vzniku ČSR
místo: dům kultury, info: MěKS

5. 11., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I  – základy psaní – klávesnice, MS Word
místo: studovna ŠK, info: ŠK

5., 19. 11., 18.00 hod.
Klub deskových her
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

6. 11., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna 
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k do-

tacím pro SVJ i soukromé osoby. Výstavba výtahů, 
zateplení bytových domů a další.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

6. 11., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Pavel Dobeš, poetic-
ká próza Robert Fulghum.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

6., 20. 11., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

6., 13., 20., 27. 11., 17.00–18.00 hod.
Kurz Bachata pro začátečníky
místo: DDM malý sál, info:  
www.lastradanceacademy.cz

6., 20. 11., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

6., 13., 20., 27. 11., 18.00–19.00 hod.
Kurz Zouk pro začátečníky
místo: DDM malý sál, info:  
www.lastradanceacademy.cz

6. 11., 19.00 hod.
„Na plný coole“
celovečerní zábavný program Zdeňka Izera
místo: dům kultury, info: MěKS

7. 11., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi na podporu 
pozitivního vztahu ke knihám. Účast hlaste na tel. 
380 422 708 nebo osobně v odd. pro děti.
místo a info: oddělení pro děti ŠK

7. 11., 14.00 hod.
Beseda s promítáním o západním Srbsku
hovořit bude bývalý ředitel muzea M. Špecián
místo: Rytířský sál, info: infocentrum pro seniory

7. 11., 16.30 hod.
Mikrobiom 
Zdravá střeva, potravinové alergie a intolerance. 
Jaké okolnosti ovlivňují střevní mikrobiom dětí? 
Jaký vliv mají tyto aspekty na kvalitu života 
a zdraví? Odpoví lékařka celostní medicíny a ma-
minka B. Koptíková. Přihlášky na  
info@rcberuska.cz nebo tel.: 773 165 696.
místo: RC Beruška 

7. 11., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Korálková zvířátka
Z. Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze staré-
ho nové. Pomůcky a materiál na ukázku budou 
připraveny, přineste si drobné korálky, vlasec.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

7., 21. 11., 18.30–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem  
místo a info: čajovna Pod Stolem

8. 11., 14.30–17.30 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým posti-
žením 
pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam, účast 
hlásit na tel. 251 510 744 nebo ranapecece-
chy@detskysluch.cz. Místo: RC Beruška 

8. 11., 17.30 hod.
Svatomartinský lampiónový průvod 
trasa kolem hradu, překvapení a odměny pro děti, 
organizuje RC Beruška ve spolupráci s římskoka-
tolickou farností
místo: II. hradní nádvoří, info: RC Beruška 

8. a 9. 11., 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019 – prodloužená lekce 
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 11., 7.30 hod.
Výlov rybníku Střela II
info: Český rybářský svaz

8. 11., 19.00–22.00 hod.

revoluci nemělo unikat? 
1. 12., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti a žehnáním adventních věnců 
1. 12., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin 

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod. 
17. 11., 10.30 bohoslužba DÍKUVZDÁNÍ s ob-
čerstvením
14. 11., 17.00 Okénko do duše ženy – setkání se 
zážitkovým programem pro ženy
21. 11., 17.00 Spoluzávislost – kurz s lektorem 
z Bodu obratu. Spoluzávislost je chování, kdy se 
jedinec stává závislý na jiné osobě a  přivlastní si 
problém druhého.
každou středu od 16.00 Exit club – setkání mládeže

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN 
Po 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30  
plavání pro invalidy, 13.30–15.30, 18.00–
20.00 (½ bazénu)

Út 
14.30–15.30, 20.00–22.00 

St 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 
plavání pro důchodce, 13.30–18.00  
(15.30–18.00 ½ bazénu), 20.00–22.00

Čt
12.30–13.30, 14.30–15.30 plavání pro těhotné, 
14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu), 
20.00–22.00 

Pá 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00 
(15.30–20.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době: 9. 11. – 13.00–18.00, 
16. 11. ZAVŘENO, 23., 30. 11. – 13.00–17.00

SAUNA
Po – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy 
St 10.00–22.00 muži
Čt, So 10.00–22.00 společná
Ne 13.00–20.00 společná
5.–10. 11. Týden saunování

Přes prsty 
ČR, komedie, 101 min., promítání pro seniory 
a handicapované 

FILMOVÝ KLUB 
19. 11., 20.00 hod.
Dobrá smrt  
SR/ČR,Fra/Něm, dokument, titulky, 93 min., 
přístupný od 15 let
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Ochutnávka vína
místo a info: čajovna Pod Stolem

9. 11., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga 
místo: čajovna Pod Stolem,  
info: www.lastradanceacademy.cz

9. 11., 17.00 hod.
Vzpomínkový večer k 30. výročí  
Sametové revoluce
koncert skupiny Missa, Karel Kryl revival
místo: Rytířský sál, info:  tel. 608 079 461 

9. 11., 19.00–24.00 hod.
Milonga (tančírna argentinského tanga) 
místo: čajovna Pod Stolem,  
info: www.lastradanceacademy.cz

10. 11., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Přímý přenos
místo: dům kultury, info: MěKS

10. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Loutková pohádka Začarovaný les
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

11. 11., 17.00 hod.
Vícehlasy 21.
Hosty budou moderátorka a operní pěvkyně Mar-
tina Kociánová a režisér a polárník Petr Horký. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

11. 11., 18.00 hod.
Koncert bývalých absolventů ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ

11. 11., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
s Petrem Pavlíkem se vydáme do papuánského 

ráje Raja Ampat
místo a info: gymnázium

12. 11., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška 

12., 26. 11., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

12., 26. 11., 17.00–18.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

12., 14. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Účast hlaste na e–mail jan.juras@knih-st.cz nebo 
tel. 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská

13. 11., 16.00 hod.
Přehrávka třídy Lucie Drábkové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

13. 11., 17.00 hod.
Toulání šumavskou divočinou 2019
Josef Pecka – přednáška s promítáním
místo: sál ŠK, hrad, info: ŠK Za Parkem

14. 11., 8.30–15.00 hod.
Burza škol
místo: dům kultury, info: Jihočeská hosp. komora

14. 11., 16.00–18.00 hod.
Kreativní rodinná dílna
výroba vánočních dekorací s J. Homolkovou, vhod-
né pro rodiče s dětmi od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

14. 11., 14.30–18.00 hod.

Den otevřených dveří Gymnázia Strakonice
místo a info: gymnázium

15. 11., 20.00 hod.
Latino párty
místo: DDM, info: www.lastradanceacademy.cz

16. 11., 18.00 hod.
Třicítka Pošumavské dudácké
koncert u příležitosti výročí založení kapely a křtu 
nového vánočního CD
místo: Rytířský sál, info. MěKS

17. 11., 15.00 hod.
Svobodné Strakonice
akce k 30. výročí Sametové revoluce
místo: Velké nám., info: MěKS

17. 11., 18.00 hod.
Hraní na kantely
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

18. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram
Maryša
místo: dům kultury, info: MěKS

19. 11., 9.00–10.30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Soubory a složky 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

20. 11., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Co přinese klimatická 
změna českým lesům?
Bude kůrovcová kalamita koncem hlavních dřevin 
v ČR? Jsme vůbec schopni změn v lesním hospo-
daření? Odpovídat bude lesník Petr Obleser.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
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NEJEN PRO SENIORY
• Město Strakonice zve občany, kteří 

letos slaví životní jubileum (75, 80, 85 
a každý další rok) na slavnostní setkání 
do domu kultury v úterý 12. listopadu 
od 14.00 hod. Blahopřání s pozván-
kou a dárkovým poukazem již dostávali 
od zaměstnanců městského kulturního 
střediska po celý rok 2019. Jubilanti 
narození v prosinci obdrží pozván-
ku poštou a poukaz si budou moci 
vyzvednout na setkání, případně jim 
bude předán doma, zaslán poštou či 
připraven k vyzvednutí v infocentru pro 
seniory. K poslechu a k tanci zahraje 
hudební skupina Rytmix. Pro oslavence 
bude připraveno občerstvení. 

• Zveme vás do infocentra pro seniory 
na tvoření adventních věnců a vánoč-
ních andělů, a to ve středu 26. listo-
padu od 9.00 hod. Poplatek 50 Kč. 
Materiál a lektor zajištěn. 

• Ve středu 4. prosince se od 13.00 
hod. v sále domu kultury uskuteční 
předvánoční setkání seniorů. Vystoupí 
děti z MŠ U Parku, zahrají Heligonky 
Aleše Rusňáka. Vstup zdarma. 

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

21. 11., 17.00 hod.
Sametová revoluce ve Strakonicích 
Komponovaný pořad k 30. výročí Sametové 
revoluce. Místo: sál ŠK, info: muzeum a ŠK

21. 11., 18.00 hod.
Komunikace v praxi 
Vyzkoušejte si vlastní dovednosti s mediátorkou 
a průvodkyní v oblasti zdravých vztahů M. Dolej-
šovou. Více o lektorce na www.milada–mel.cz. 
Přihlášení na tel. 773 165 696 nebo  
info@rcberuska.cz. Místo a info: RC Beruška 

21. 11., 17.00 hod.
Poezie undergroundu
čtení textů českých undergroundových básníků
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice

21. 11., 19.00 hod.
Bílé Vánoce Lucie Bílé
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 11., 19.30 hod.
Sametový večírek 
koncert kapel Sojová Milada, Psychedelická 
Barborka, MÚMK
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice

23. 11., 18.00 hod.
Snow film fest 
místo a info: čajovna Pod Stolem

23. a 24. 11.
Don Giovanni
divadelní představení DS Radomyšl  
23. 11. od 19.00, 24. 11. od 16.00
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška
loutková pohádka v podání LS Radost 
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

Farnost má program pro malé i větší děti
Přiblížíme další skupinu, která najde zázemí 
různého druhu v aktivitách farnosti. Tento-
krát si všimneme dětí. 
Pro děti obecně najdeme ve společnosti ši-

roké spektrum nabídek. Křesťanství si nedělá 
ambice konkurovat této škále mnohdy výbor-
ných programů. Spíše naopak – inspirujeme 
se a povzbuzujeme všechny generace, aby 
do všech oblastí byly vnášeny pravé hodnoty 
lidství a křesťanské naděje. Abychom se to 
naučili, setkáváme se a uvědomujeme si to.
Zvláště u dětí je kromě kvalitního vzdělání 

a dobré volby kroužků důležitý rozměr 
socializace. Když dítě dospívá, jsou pro něj 
důležití vrstevníci a kamarádi. Pokud se mu 
podařilo v mladším období nalézt kvalitní 
skupiny kolem sebe, můžeme doufat, že 
i další kroky v životě nebudou ohrožovat jeho 
ani okolí, ale naopak se rozvine ve zdravou 
a podnětnou osobnost.
Ve farnosti je možné setkávat se s ma-

minkami a jejich dětmi do tří let, kdy už dítě 
navazuje kontakt s okolím a přebírá návyky. 
I v tomto věku (s podporou starších souro-
zenců nebo kamarádů) se už zapojují i během 
bohoslužeb o prvních nedělích, kdy se jim 
věnuje promluva a další části.

Zatímco někteří chlapci ministrují (učí 
se koordinaci, zodpovědnosti, poznávají 
nové věci), pro děti školního věku je určena 
„Dětská scholička“, která se setkává jednou 
týdně a vystupuje především při bohosluž-
bách pro děti. Nejde o to, jestli všichni zpí-
vají bravurně, ale že v tom chtějí růst a dělit 
se s ostatními o to, co umí.
Běžně se děti setkávají při hře i o prvních 

nedělích v měsíci, kdy je během programu 
pro rodiče postaráno i o ně. Příležitostně 
zve farnost (příp. sami dospělí) rodiče a děti 
na táboráky, výlety, dílny nebo programy 
formou příměstských či letních táborů.
Výuka náboženství, která probíhá 

na všech základních školách a na gymná-
ziu ve Strakonicích, přináší žákům nové 
znalosti, ale cílem je taktéž dopřát jim růst 
ve vědomí, že je stále dobré ctít křesťanské 
hodnoty a společně je sdílet. I zde jde o to, 
aby měly děti možnost dobrých kama-
rádství, která jim budou v životě oporou 
a inspirací.
Kéž dopřáváme dětem dobré základy pro 

život a v dospělosti kéž nepřehlédneme, jak 
podnětné je často dětské jednání.

Roman Dvořák, farář

24. 11., 17.00–19.00 hod.
Ochutnávka čajů 
místo a info: čajovna Pod Stolem

26. 11., 17.00 hod.
Veselá Trojka Pavla Kršky
koncert tria známého z TV Šlágr
místo: dům kultury, info: MěKS

28. 11., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
malování na květníky, materiál bude k dispozici 
místo a info: oddělení pro děti ŠK

28. 11., 16.00–18.00 hod.
Výroba vánočních věnců a svícnů
s sebou slaměný korpus (lze u nás koupit), svíčky, 
bodce na svíčky, ostatní materiál zajistíme, přihlá-
šení nutné.
místo a info: RC Beruška 

28. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Agentura Harlekýn
Drahá legrace
místo: dům kultury, info: MěKS

29. a 30. 11., 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019 – věneček 
místo: dům kultury, info: MěKS

30. 11., 8.55 hod.
Výlet: Písek a okolí
Sraz v 8.55 před nádražím ČD, v 9.07 odjezd 
do Písku. Navštívíme např. novou knihovnu nebo 
stezky v Píseckých horách, odpoledne adventní 
jarmark v ZŠ Svobodná. Zpět lze jet např. vlakem 
v 16.26 nebo 18.26. 
info: www.csop–strakonice.net

30.  11., 15.00 hod.
Nebeská pošta

otevření Nebeské pošty, vystoupení kapely 
Pauza, vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
Zimní radovánky, žehnání adventního věnce 
a pivního speciálu, příjezd nebeského posla, 
nástup andělů a nebeský balet, předání 
poštovních vaků, rozsvícení stromu, nebeské 
procesí
místo: Velké nám., info: MěKS
1. 12., 14.30 a 16.30 hod.
Loutková pohádka Princ Bajaja
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
1. 12., 17.30 a 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019 – základní lekce
místo: dům kultury, info: MěKS
6. 12., 16.00 hod.
Mikulášská show
místo: parkoviště u sv. Markéty, info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, 
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, 
prarodiči. Přicházet mohou i dospělí bez dětí 
nebo starší školáci bez dospělých. Chodit lze 
i nepravidelně. Sraz vždy v 16.00 před zámkem 
u vývěsky ŠK: 1. 11.: dušičková návštěva hřbitova, 
zdobení opuštěných hrobů svíčkami, 8. 11. hledání 
a určování stop zvířat, 15. a 22. 11. vyrábění 
ozdob a dárků pro strakonický charitativní jarmark. 
Na schůzky si berte s sebou baterky, a bude-li už 
sníh, i boby. Info: pobočka ŠK Za Parkem (Husova 
380, tel. 380 422 720) nebo vedoucí M. Tůmová 
(tel. 602 361 321).
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Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená 
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou 
divadelní budovu, která od počátku chybí.
 Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých 
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při 
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba 
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní 
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou 
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
 Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla 
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro 
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale 
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje 
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili 
o budoucnosti.
 Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu 
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo 
a fi lharmonii. 
 Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především 
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic, 
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
 Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na 
naději pro příštích 100!

Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla

Hrajeme v Boudě

21. 11.–24. 11. 2019   Dalibor / opera
28. 11.–08. 12. 2019  Zadržitelný vzestup Artura Uie / 

činohra
12. 12.–15. 12. 2019  Taneční show Inscenační porada / 

balet
19. 12.–30. 12. 2019  Útěk do Egypta přes Království 

české / Malé divadlo
31. 12. 2019 Silvestr s Jihočeským divadlem

21. 11. 2019–31. 1. 2020 Maringotka Malého divadla

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla 
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz

Jihočeské divadlo slaví jubilejní 100. sezónu. Za dobu jeho existence 
navštívilo Jihočeské divadlo více než 6 milionů diváků!  
 Je jediným profesionálním divadlem s vlastními soubory na území 
jižních Čech a pro Jihočechy bylo a je divadlem vpravdě národním. 
Již sto let představují všechny čtyři soubory na pěti scénách to 
nejlepší z domácího i světového repertoáru. Přestože žádná ze 
scén, na kterých pro Vás hrajeme, neodpovídá diváckým ani 
inscenačním požadavkům a nárokům tohoto století, hrajeme s láskou 
a největším nasazením. My totiž věříme, že stejně tak jako nám, 
není ani vám divákům lhostejná kultura a kulturnost nás všech. Jsme 
spolu s Vámi pyšní na České Budějovice jako metropoli regionu 
a všem nám záleží na tom, aby se i v živém umění mohla směle 
srovnávat s významnými městy naší republiky. Jižní Čechy jsou 
jednou z bran do naší země. Chceme být hrdi nejenom na krásnou 
krajinu a bezpočet památek, ale především prostřednictvím živého 
umění představovat náš region jako atraktivní, prosperující a vysoce 
kulturní. 

Kromě Divadelního areálu Bouda jsme pro Vás, naše diváky 
přichystali i řadu dalších novinek. Od května do října jste mohli 
navštívit jedinečnou interaktivní výstavu ke 100 letům Jihočeského 
divadla – Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu. K jubileu 
připravujeme knižní publikaci Po stopách Jihočeského divadla, 
mapující příběh divadla od samého počátku a která bude 
k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla.
 Už 70 let je součástí Jihočeského divadla Malé divadlo profi lující 
se na mladého a dětského diváka. K této příležitosti jsme připravili 
interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci. Maringotka Malého 
divadla prozradí, co se stane, když se spojí genius loci maringotky 
po loutkářském rodu Kopeckých, loutky Malého divadla a zvuková 
technologie simulující 3D prostor. Díky této technologii se vždy 
pouze jeden divák přenese do zcela svébytného světa, v němž zažije 
divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži.  
 Oslavy sté sezóny zakončíme na naší letní scéně, Otáčivém 
hledišti v Českém Krumlově. Na léto 2020 pro Vás chystáme 
dvě novinky. Sezónu zahájíme komedií o cestě do časů slavného 
renesančního umělce Leonarda da Vinciho, se stejnojmenným 
názvem Da Vinci. Spoluautorem hry a zároveň režisérem je známý 
fi lmový a divadelní režisér Petr Zelenka. Druhou novinkou bude 
opět autorská inscenace, a to z dílny Petra Formana, s názvem Muž 
Dvojhvězdy. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu 
otáčivého hlediště.

Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla

1.  Kolik představení od každé inscenace odehrajeme 
v Divadelním areálu Bouda? 

2. Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla? 
3. Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo? 

Své odpovědi zasílejte do 10. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz 
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala 
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu napište 
název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny tři otázky, 
obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského divadla.

Těšíme se na vás 
Vaše Jihočeské divadlo  

Už 100 let spolu s Vámi 
děláme ze světa lepší místo 

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadloBudějovicích prozatímní divadloBudějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých 

Untitled-29.indd   1 01/10/2019   19:58
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8.1. STRAKONICE
PŘEDPRODEJ STRAKONICE: DŮM KULTURY  tel.:380 422 735, WWW.MEKSST.CZ

 

DŮM KULTURY  19:00

Na slovíčko s obchodním ředitelem TST

Strakonická teplárna je díky své 
strategické pozici snadným terčem 
spekulací, polopravd a zkreslujících 
informací. Aktuálně se městem šíří, zdá 
se cíleně mířené, zavádějící, ale hlavně 
poškozující zprávy o zdražování tepla. 
Abychom uvedli věci na pravou míru, 
požádali jsme obchodního ředitele 
Tomáše Přibyla o vysvětlení. 

Tato příležitost se náramně hodí k předsta-
vení jeho osoby, coby obchodního ředitele 
TST Strakonice, kterým byl jmenován 
v dubnu letošního roku. Již letos v lednu 
byl kooptován do pozice člena představen-
stva společnosti. Tím se představenstvo od-
politizovalo a stalo se výhradně záležitostí 
profesionálů. 
Tomáš Přibyl po ukončení vysokoškol-

ského studia při Západočeské univerzitě 
v Plzni, obor strojní inženýr, pracoval 
převážně pro americké a německé nadná-
rodní firmy v oblasti strategického nákupu 
na různých manažerských a ředitelských 
pozicích. Byly to například firmy Inger-
soll-Rand, Tyco Fire Security, Milacron, 
Siemens.  
V souvislosti s vývojem situace bude 
vaše odběratele prioritně zajímat 
cena tepla a její udržitelnost. Na jaké 
hladině budete držet ceny tepla pro 
maloodběratele? 
Již několikrát jasně zaznělo, že ceny pro 
maloodběratele se zvednou maximálně 
o úroveň inflace. Bohužel se v součas-
né době opět objevují různé spekulace 
a strašení občanů o zdražení tepla ve Stra-
konicích na rok 2020.  Nerozumím tomu, 
proč se to stále děje, a proto to řeknu zcela 
jasně. Plánovaný nárůst pro rok 2020 pro 
domácnosti bude pouze o inflační 3 %.
V důsledku zdražení emisních po-
volenek vláda schválila snížení DPH 
u tepla z 15 % na 10 %. Pocítí vaši 

maloodběratelé pozitivní dopad tohoto 
vládního opatření? 
Ano, pochopitelně. Maloodběratelé, 
tedy domácnosti, tuto změnu v sazbě 
DPH zaznamenají, a to je právě reálným 
snížením ceny o cca 2 % díky sníženému 
DPH. Nevíme, zda ostatní teplárny v ČR 
dají občanům tuto slevu, protože právní 
nárok to nezakládá, ovšem ve Strakonicích 
ji poskytneme. Náš strategický obchodní 
cíl je dostat se pod průměrné ceny tepla 
v ČR. Nárůst ceny tepla je z naší strany 
minimální a občané tak díky tomu reálně 
pocítí snížení ceny tepla o 9,70 Kč na GJ. 
Úspory domácností při využívání našeho 
tepla budou tedy v řádech stokorun podle 
velikosti bytu. To je naše jasná obchodní 
strategie a toto je cesta.
Vypověděli jste několik smluv na do-
dávky tepla. Například bytovému 
družstvu. Jaký je důvod?
Snažili jsme se narovnat některé smlouvy, 
tak aby dávaly ekonomický smysl. Navrho-
vali jsme partnerům férové platby za posky-
tované služby, ale bohužel oni nejsou ochotni 
hledat kompromis a trvají dále na nesmysl-
ných částkách. Proto jsme několik takových 
nevýhodných smluv museli vypovědět. Ak-
tuálně došlo skutečně k rozvázání spolupráce 
s bytovým družstvem. Následně se objevily 
fámy, že chceme malé zákazníky rozdělit 
a pak jim zvedat ceny. To je ale absolutní 

nesmysl, jen nechceme platit vysoké provize 
dalším prostředníkům za dodávky tepla zá-
kazníkům,  když nemají na dodávkách tepla 
nejmenší zásluhu. Jen zákazník je ten, kdo si 
vybírá, zda chce teplo od TST, nebo z jiných 
zdrojů. A proto chceme místo vyplácení 
provizí třetím subjektům raději poskytnout 
slevu našim zákazníkům. Přímá smlouva 
mezi TST a zákazníkem také poskytuje 
mnohem transparentnější vztah. Dále se 
také objevují spekulace a strašení zákazní-
ků v souvislosti s některými výměníky, že 
teplárna omezí dodávky tepla, nebo dokonce 
teplo dodávat nebude. To se také nestane. 
My stále dodáváme teplo a dodávat budeme 
v každém případě. Spor dvou subjektů nesmí 
dopadnout na zákazníky. A my si své zákaz-
níky nebudeme v žádném případě brát jako 
rukojmí. Skutečně jen chceme narovnat po-
křivené smluvní vztahy, a dokonce i Energe-
tický regulační úřad (ERÚ) nás při poslední 
kontrole upozornil na tyto zvláštní smlouvy. 
My se pochopitelně snažíme všechny zasa-
žené zákazníky kontaktovat přímo a situaci 
trpělivě vysvětlovat. Negativní zprávy nebo 
pomluvy teplárny se však šíří rychleji a mají 
také pochopitelně větší sílu než informace 
pozitivní, které se snažíme zákazníkům 
předat. Každý zákazník má možnost k nám 
přijít. Může pochopitelně i zavolat. Ať už 
na obchodní oddělení, nebo mně, ale také 
přímo předsedovi představenstva. Kontakty 
jsou uvedeny na stránkách www.tst.cz, a to 
včetně našich telefonních čísel a e-mailových 
adres. Nikde se neschováváme, ani se jednání 
nevyhýbáme.
Možná by zákazníkům pomohla disku-
ze face to face…
Připravujeme setkání se zákazníky, kterých 
se tato situace týká, a máme potvrzenou 
účast také odborníka pana Vlka (býva-
lý člen rady ERÚ), který vysvětlí situaci 
z hlediska zákona a pohledu ERÚ a pocho-
pitelně odpoví na všechny položené otázky. 
Věříme, že toto setkání zákazníkům také 
pomůže pochopit lépe současnou situaci 
a pomůže jim zbavit se obav.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

INZERCE
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Tomáš Přibyl  Foto: M. Bučoková
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TÉMA

Loni byl vybudován severní dopravní 
půloblouk, tzv. severní obchvat města, 
což přineslo centru Strakonic částeč-
nou úlevu od těžké dopravy, ale i ce-
lou řadu povinností vyvolaných novými 
plochami, o které se bude muset město 
starat. S tím byla spojena v první řadě 
výsadba stovek stromů v okolí obchva-
tu, přičemž další výsadby se chystají. 

Prioritou města totiž je maximálně 
odclonit dopravu od obytných částí. Při 
výstavbě obchvatu vznikly rovněž i čtyři 
nové kruhové křižovatky, o jejichž úpravě 
je vedena řadu let diskuse. Jedná se o linii 
na sebe navazujících kruhových objezdů, 
tudíž se nabízí myšlenka vtisknout jim 
určitý jednotný ráz. 
Po letitých zkušenostech je mi dobře 

známo, že kruhový objezd funguje jako 
výkladní skříň města, i jako pozvánka pro 
projíždějícího k návštěvě. Odbor životního 
prostředí ve spolupráci s odborem rozvoje 
uchopil tuto výzvu trochu netradičním, ale 
dle mého názoru originálním způsobem. 
Nápady byly z počátku různé, poukázat 
například na průmyslovou či dudáckou tra-
dici města, využít tyto plochy k propagaci 
některých podniků a aktuálních aktivit. Má 
to však jeden háček, a to, že středový kruh 
nesmí být použit pro reklamní účely.
Konečný nápad tak trochu souvisí i se 

současnými klimatickými proměnami. 
Ve městě již řadu let docela úspěšně 
pěstujeme a kombinujeme květiny, trávy, 
ale i stromy a keře, kterým se donedávna 
dařilo pouze ve Středomoří nebo na ame-
rickém kontinentě. Některé tyto druhy 
v městském, tzn. zátěžovém prostředí 
fungují lépe než naše domácí druhy. Dnes 
je velkým problémem udržet v uličním 
stromořadí např. lípu srdčitou, javor mléč 
a jiné stromy. Naopak zde velmi dobře 
prosperují druhy z Panonie, Středomoří, 
Ameriky, Austrálie, severní Afriky a Asie. 
Každý kruhový objezd by měl předsta-

vovat jeden z biotopů, které se v našich 
podmínkách poměrně dobře uplatňují. První 
kruhový objezd na křížení s ulicí Kato-
vickou by měl představovat květenu Asie, 
druhý, na křižovatce s ulicí Zvolenskou, pak 

bude prezentovat vegetaci a tvář Skandiná-
vie. Na křížení s ulicí Radomyšlskou vzniká 
severoamerická prérie i s některými bota-
nickými (přírodními) druhy rostlin, které 
budou u nás v republice ve veřejné zeleni 
použity poprvé. Po estetické stránce začne 
být zajímavý až po jaru příštího roku, kdy 
se rostliny plně rozvinou. Samozřejmě prio-
ritou je, aby kruhové objezdy byly bezpečné. 
Není naší ambicí vytvořit věrohodný biotop 
reprezentující určitou oblast. Proto budou 
využity nejen botanické druhy reprezentu-
jící určitou oblast, ale i okrasné a šlechtěné 
kultivary z této lokace využívané v našich 
zeměpisných šířkách již řadu let. Zůsta-
neme-li u severoamerické prérie, musím 
připomenout např. rudbeckie, echinacey 
a ladoníky, které tvoří velmi významnou 
a esteticky zajímavou skupinu. 
Každý z kruhových objezdů by měl mít 

určitý stavební, popř. technický prvek, kte-
rý by už z dáli každému laikovi napovídal, 
o jakou lokalitu se jedná. V případě severo-
americké prérie to je vrak amerického vozu 
ze 70. let minulého století, odstaveného 
v poušti, jak to známe z některých filmů. 
Poslední z nových kruhových objezdů 

je na výjezdu na Prahu (Písecká ulice), 
měl by představit oblast Středomoří. Letos 
došlo v jeho okolí k rozsáhlým úpravám 
zeleně, které by měly po jejich dokončení 

v příštím roce důstojně propojit kruhovou 
křižovatku s centrem města. Druhová 
skladba tohoto propojení vychází rovněž 
z pravidel mediteránu a je a bude zde 
použito velké množství hluchavkovi-
tých rostlin, jako jsou šalvěje, levandule, 
již zmíněné marulky, perovskie, z keřů 
pak hortenzie a růže, a především velké 
množství stromů, které by za pár let mohly 
vytvořit v této lokalitě a na přilehlém 
Sídlišti 1. máje příjemné mikroklima, ale 
i dostatek úkrytu a potravy pro ptactvo 
a hmyz žijící v našem městě.
Spoustu z vás však trápí podoba kruho-

vého objezdu u Lidlu. Je to první kruhový 
objezd vybudovaný ve Strakonicích a jeho 
podoba a druhová skladba rostlin tomu odpo-
vídají. Do budoucnosti mu chceme vtisk-
nout květinovou tvář, tzv. kruhový objezd 
holandského typu, a tím vzdát hold a navázat 
na dlouhodobou spolupráci s odborníky 
z této země. Tímto by pak byl završen projekt 
Letem světem po strakonických kruháčích.
Nové zakládání zelených ploch v časech 

klimatických změn – suchá jara a léta musí 
být ze strany města obezřetné a udržitelné. 
V ideálních představách by bylo předat 
každý rok veřejnosti jeden z objektů, ale 
v dobré kondici a udržitelné kvalitě.

Redakčně kráceno, celý článek najdete 
na www.strakonice.eu.

Letem světem po strakonických kruhových objezdech

Kruhový objezd na křížení s Radomyšlskou ulicí je již osázen novými rostlinami  Foto: M. Bučoková

JAROSLAV BRŮŽEK, VEDOUCÍ  
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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