LISTOPAD 2017 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XIX. • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ

TAXÍKY NEPLATÍME

TEPLÁRNA NEKRACHUJE
Informace o dění ve městě na

www.strakonice.eu

Aktuální informace z města na

https://www.facebook.com/
strakonice.eu/

Mějte krytá záda
Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží
sebevědomý design, nový standard bezpečnosti a prvky
výbav z vyšší třídy.* V zadním nárazníku má radary, díky
nimž Vám oznámí, jestli se v mrtvém úhlu neukrývá jiné
auto. Když chcete vycouvat z nepřehledného parkoviště,
KAROQ Vás nejen upozorní na blížící se automobil,
ale také umí samočinně zabrzdit a zabránit tak případné
kolizi. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.
* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

NOVÁ
ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

novaskodakaroq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km
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AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz
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Hospodaření teplárny v roce 2016 bylo ziskové

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Foto: redakce

PAVEL MAREŠ, POVEŘENÝ GENERÁLNÍ
ŘEDITEL TEPLÁRNY STRAKONICE, A. S.

Vyjádření Teplárny Strakonice, a. s., k dezinformacím, které se v poslední době objevily
v médiích a jsou hojně diskutovány mezi
obyvateli Strakonic.
Po mém krátkém působení na pozici generálního ředitele strakonické teplárny cítím potřebu
reagovat na některé dezinformace a otázky, které
se objevují v médiích a jsou řešeny mezi občany
našeho města.
Na úvod bych chtěl uvést, že v současné
době jsou všechny manažerské posty ve vedení společnosti obsazeny dlouholetými
zaměstnanci teplárny, kteří mají dostatek
zkušeností a schopností teplárnu řídit. Nyní
se vedení soustředí na zajištění bezproblémového provozu a na splnění plánu
hospodaření za rok 2017, zároveň probíhají
přípravy plánu na rok 2018, přičemž je
kladen důraz na eliminaci všech rizik, která
s sebou přináší doba.
Ještě bych se vrátil k výsledkům hospodaření za rok 2016, kdy bylo hospodaření ziskové, společnost splnila veškeré své závazky
a vyplatila akcionářům dividendu. Přesto se
objevila nepodložená zpráva, že účetní závěrka za rok 2016 byla účelově číselně zmanipulovaná (záměrně zkreslená). Toto tvrzení je
zjevně mylné, účetní závěrka za rok 2016 byla
zkontrolována nezávislým finančním auditorem, jehož výrok zněl: „Podle našeho názoru
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv společnosti Teplárna Strakonice,
a. s., k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků
za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“ Zpráva nezávislého
auditora je k dispozici na internetových
stránkách Teplárny Strakonice, a. s.
I v roce 2017 vykazuje hospodaření
k 31. 8. 2017 zisk, a to zisk vyšší než předpokládal plán, a vyšší i proti zisku, který byl
ve stejném období dosažen v roce 2016 – pro
srovnání – zisk je v roce 2017 k tomuto datu
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

cca 4 x vyšší než v roce 2016. Tolik tedy
k informacím, že hospodaření teplárny je
za poslední dva roky v alarmujícím stavu.
Další nepodložená tvrzení se objevila
v souvislosti s utlumením výroby elektrické
energie s tím, že teplárna prý není schopna
vyrobenou elektřinu zobchodovat a z toho
plyne problém s neplněním smluvního
odběru paliva (uhlí). Což se prý v budoucnu
promítne ve zvýšených nákladech na výrobu
tepla a spirálově dojde ke zhoršení výsledků
hospodaření.
Tyto teze vyplývají z neznalosti současné
situace. Utlumení výroby elektřiny je nesmyslné
jedině v očích těch, kteří vnímají poměry na trhu
s elektřinou historickým pohledem. Cena elektřiny je dána světovými trhy, nikoliv schopností
nebo neschopností vyrobenou elektřinu zobchodovat. V posledních letech došlo k výraznému
poklesu ceny silové elektřiny na světových
trzích, takže teplárna zareagovala jediným
možným způsobem (úplně stejně postupovaly
všechny teplárny v České republice), výrobu
elektřiny omezila a vyrábí ji hlavně v kogeneraci
(kombinované výrobě elektřiny a tepla), kde
lze ekonomiku udržet v kladných číslech. Tzv.
kondenzační výroba byla snížena na provozní
minimum, protože je v současné době ztrátová.
Každá vyrobená MWh elektřiny v kondenzaci
by tedy zhoršovala hospodaření společnosti.
Co se týká dodržování smluvního odběru
paliva, tak v roce 2016 byly podmínky smlouvy
dodrženy a v roce 2017 budou dodrženy rovněž.
Z uvedeného je zřejmé, že dezinformace
a polopravdy, které jsou vypouštěny do éteru,
jsou účelové, s cílem poškodit dobré jméno
Teplárny Strakonice, a. s., v očích veřejnosti
i obchodních partnerů. Teplárna funguje
spolehlivě, hospodaří se ziskem a plní všechny své závazky. Tyto skutečnosti ověřují
nejenom odborné audity, ale kontinuálně
i financující banka.
Současnou situaci, předpokládaný vývoj
v budoucnu a záležitosti spojené s vytápěním
a dodávkou teplé vody jsme samozřejmě
připraveni po předchozí dohodě vysvětlit při
osobním setkání v teplárně.

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, ještě
zdaleka netušíme, kdo a v jakém
počtu obsadí parlamentní křesla
a jak se pro naši zemi budou
vyvíjet následující čtyři roky. Pevně
věřím, že všichni ti, co disponují
právoplatným hlasem, nenechal
osud kousku místa v samotném srdci Evropy, místa, ve kterém žijeme,
lhostejným, a přišli hrdě vyjádřit
svou vůli. Výsledek někoho potěší
jiného zklame, tak už to v politice,
a nejen vrcholné, chodí.
O poslední říjnové sobotě –
28. října – jsme shromážděním
u pomníku padlých vzpomněli letos
již 99. výročí vzniku samostatné
Československé republiky. Historická data, která formovala naši zemi,
ať už k nim zaujímáme jakýkoliv
postoj, bychom si měli připomínat
nejen sami pro sebe, ale především
generacím příštím, aby se i ony
s hrdostí hlásily k českému národu.
S tímto datem pevně souvisí
i další významný den, 11. listopad. Den válečných veteránů.
Završením bude 17. listopad
připomínající den, kdy se vrátila
demokracie.
Vážení spoluobčané, dovolím si
vypůjčit známý text: „Listopadový
písně od léta už slýchám...“ a popřát všem klidný pestrobarevný
podzim a dobrou chuť ke svatomartinské huse. Jako Strakoňák
vyměním svatomartinské víno
za řízného Dudáka.
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Město taxislužbu
a podobné služby občanům neplatí!

Do Nového Dražejova
po nové cyklostezce

Často slýcháme nespokojené dotazy
a připomínky k problematice poskytování
finančních prostředků nebo zajišťování
některých služeb strakonickým občanům.
Jedná se například o využití taxislužby
nebo využití plaveckého stadionu.

Foto: redakce

Od konce října mohou lidé využívat novou
cyklostezku vedoucí od kruhového objezdu
v Katovické ulici podél silnice I/22 až
do Nového Dražejova. Stezka pro cyklisty
povede také od této kruhové křižovatky
k ulici Mikoláše Alše.
Celková délka tři metry široké asfaltové
cyklostezky je 1,6 km. Její stavba byla
zahájena letos v červnu a dokončena
v závěru října. Vybudování cyklostezky vyšlo
na téměř 7,3 milionu Kč včetně DPH. Město
Strakonice na ni získalo dotaci ve výši 90 %
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Jan Blahout, odbor majetkový

Začne se s opravou
ulice Švandy dudáka
Již v letošním roce bude zahájena
realizace stavby „Rekonstrukce
komunikace ul. Švandy dudáka,
Strakonice“. Zhotovitelem stavby je
na základě výběrového řízení sdružení
firem „Společnost ZNAKON, SILNICE
GROUP – Šv. dudáka“. Stavba obsahuje
rekonstrukci kanalizace včetně veřejné
části kanalizačních přípojek, výměnu
vodovodního řadu, rekonstrukci veřejného
osvětlení a celkovou rekonstrukci
komunikace včetně chodníků. Stavba
bude realizována po ucelených částech
s ohledem na minimalizaci nepříznivého
dopadu uzavírky. Celkové náklady činí
39,3 milionu Kč včetně DPH. Stavba bude
realizována v období jednoho roku.
Lukáš Srb, odbor majetkový

Konzultační dny ČOI
a insolvenční poradny
Zástupce České obchodní inspekce bude
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti
práv spotřebitelů v úterý 21. listopadu
od 9.00 do 12.00 hod. na Obecním
živnostenském úřadu Městského
úřadu Strakonice, Na Stráži 270. Více
informací poskytne J. Vadlejchová, tel.:
383 700 330.
Bezplatná insolvenční poradna bude
zájemcům k dispozici ve čtvrtek 2. listopadu
od 14.00 do 16.00 hod. na obecním
živnostenském úřadu. Na dotazy bude
odpovídat Jiří Zajeda. 
(red)
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Město Strakonice nemělo a nemá v rámci
samostatné působnosti ve svém rozpočtu vyhrazené žádné finanční prostředky na úhradu
zmíněných služeb, ani jinak tyto služby nezprostředkovává. Všichni občané si tedy tyto
služby musí uhrazovat „ze své kapsy“. Žádné
speciální sociální dávky a služby neexistují.
Město zabezpečovalo v rámci přenesené
působnosti výplatu různých sociálních dávek
do konce roku 2011. Od 1. 1. 2012 v souvislosti se sociální reformou přešla výplata
všech sociálních dávek na úřad práce. Ani
tam ale neexistuje žádná zvláštní sociální
dávka na služby tohoto typu.
Sociální problematiku města řeší v samostatné i přenesené působnosti sociální odbor,
který pomáhá občanům města s řešením
zejména těchto problémů:
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOCI
postižení nebo duševní onemocnění
np
 éče o osobu závislou na péči jiné osoby
no
 mezení způsobilosti k právním úkonům
ns
 ociální vyloučení
n r izikový způsob života
nz
 dravotní

n sociální

problémy obětí agrese, trestné
činnosti a domácího násilí
nz
 tráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
n nezaměstnanost a materiální problémy
n sociální problémy spojené s péčí o děti
a výchovou dětí

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
n realizace opatření na ochranu dětí
n v ýkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče
nz
 ajišťování poradenské a preventivní činnosti
ns
 ledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
np
 lnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny
děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo děti, o které pečují odsouzené
ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí
n plnění stanovených úkolů v rámci péče
o děti vyžadující zvýšenou pozornost,
zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy
n projednání přestupků na úseku sociálně
právní ochrany dětí
Z výše uvedeného je zřejmé, že ani taxi,
ani vstup na plavecký bazén apod. nejsou
hrazeny z prostředků města. Doufáme tedy,
že jsme celou situaci dostatečně objasnili
k všeobecné spokojenosti všech spoluobčanů
našeho města. 
sociální odbor

Výhody využívání centrálního zásobování teplem z teplárny

V poslední době se hojně diskutuje na téma
vytápění bytových i rodinných domů včetně
případného ohřevu teplé vody. Optimální způsob
dodávek tepla musí každý vlastník nemovitosti
pečlivě zvážit, záleží na řadě parametrů (rodinný
domek/obytný dům, zateplený/nezateplený dům
aj.), které mají na úvahy vliv.
Strakonická teplárna již přes 60 let zabezpečuje tepelnou pohodu v řadě domácností a centrální zásobování teplem (CZT) přináší celou
řadu výhod. Jedná se především o pohodlný,
bezpečný, spolehlivý, ekologický a ekonomicky
přijatelný způsob vytápění.
POHODLÍ...
Každému domu, každé bytové jednotce je zajišťována nepřetržitě a spolehlivě tepelná pohoda.
Odběratel tepelné energie se nemusí o nic starat,
doma má teplo a teplou vodu 365 dní v roce.
BEZPEČNOST...
Rozvody tepla ve formě teplé vody patří
k nejbezpečnějším, nehrozí výbuchy jako např.
v případě zemního plynu, navíc jde o nejméně
náročný systém co do prostorových nároků.
SPOLEHLIVOST...
Spolehlivost dodávek tepla a teplé vody je
zaručena, oproti jiným zdrojům, díky variabilitě
výrobního zařízení. Na případné poruchy je ze
strany teplárny reagováno prakticky okamžitě,
na rozvodech tepla funguje nepřetržitá pohotovost.

EKOLOGIE...
Co se týká dopadů na životní prostředí, patří
CZT k nejšetrnějším způsobům vytápění. Teplárna Strakonice, a. s., splňuje náročné ekologické limity, je vybavena moderním odsířením,
denitrifikací a nové modernizované kotle umožňují spalování uhlí v kombinaci s obnovitelným
zdrojem – biomasou.
EKONOMICKÁ PŘIJATELNOST...
Informace ve sdělovacích prostředcích a dodavatelů alternativních způsobů vytápění jsou často
matoucí, většinou jde o údaje vytržené z kontextu a ekonomické propočty většinou nezahrnují
veškeré náklady související s instalací jiných
zdrojů vytápění, zejména pořizovací náklady
na nový systém, provozní náklady spočívající
v obsluze či revizích a také požadavky na obsluhu („někdo se o to musí starat“).
Cena tepla ze strakonické teplárny mezi
roky 2014 a 2015 pro obyvatele nevzrostla
ani o korunu a v letech 2016, 2017 dokonce
klesala.
VÝHODY CZT VE STRAKONICÍCH:

np
 ohodlí

nb
 ezpečnost

ns
 polehlivost
ne
 kologie

ne
 konomická přijatelnost

Jan Filip, Teplárna Strakonice, a. s.
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

Evidence obyvatel, občanské průkazy
a cestovní doklady se stěhují do nových prostor

Omezení provozu evidence
obyvatel, OP a pasů

V souvislosti s plánovaným stěhováním oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů do nových prostor,
k němuž dojde ve druhé polovině listopadu,
bude ukončen výkon těchto správních agend
na stávající adrese Smetanova čp. 533, Strakonice (budova bývalého okresního úřadu).
Agenda občanských průkazů a cestovních
dokladů bude přemístěna do přízemí nádvorní
budovy městského úřadu v ulici Na Stráži čp.
137. Agenda evidence obyvatel bude přestěhována do přízemí hlavní budovy městského
úřadu na Velkém náměstí čp. 2 (do prostor
bývalé podatelny).
Vzhledem k tomu, že si stěhování kanceláří vyžádá jejich několikadenní uzavření,
žádáme občany, aby o nové doklady požádali
v dostatečném časovém předstihu. Jednotlivé
agendy budou uzavřeny podle následujícího
harmonogramu:

EVIDENCE OBYVATEL
Uzavřeno 16.–21. listopadu 2017.
Provoz obnoven ve středu 22. listopadu.

Všem občanům se tímto omlouváme za dočasné omezení provozu způsobené stěhováním
příslušných správních agend.
Sociální odbor Městského úřadu Strakonice
zůstává i nadále v budově ve Smetanově ul.
čp. 533.
odbor vnitřních věcí

Z důvodu výpadku datových služeb poskytovaných společností O2 Czech Republic, a. s.,
způsobeného plánovanou překládkou kabelů
v rámci stavby obchvatu Strakonic, bude
ve dnech 13. a 14. listopadu v době
od 8.00 do 18.00 hod. vždy na dobu
čtyř hodin přerušen provoz oddělení evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů (EO, OP, CD) MěÚ Strakonice
ve Smetanově ul. 533. Podle sdělení poskytovatele služeb není možné předem určit konkrétní hodinu začátku výpadku, neboť překládky
jsou závislé na harmonogramu práce stavebníků. Aktuální informace o konkrétní době
přerušení provozu budou uveřejněny na webu
města Strakonice.
Z uvedeného důvodu žádáme občany,
aby výměnu svých dokladů provedli zejména
v jiných dnech. Omlouváme se za případné
komplikace a děkujeme za pochopení.
odbor vnitřních věcí

Novinky od Dudáka

areálem pivovaru a přivítat první zákazníky
by měla v prosinci letošního roku. Nežli však
začne fungovat nová prodejna, v areálu pivovaru
vás rádi obslouží každý pracovní den od 8.30
do 17.30, o víkendu pak od 7.30 do 12.00 hodin.

Vánoční trh obohatí další z řady speciálů. Jakou
bude mít letošní vánoční speciál chuť? Nechte se
překvapit. Na první adventní neděli 3. 12. je připraveno tradiční žehnání piva, kde ho bude možné
ochutnat. 
Markéta Bučoková, PR

I s podzimním a zimním obdobím pivovar
Dudák přinese změny. Jak už jsme avizovali,
nová prodejna lahvového piva bude stát před

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Uzavřeno 16.–22. listopadu 2017.
Provoz obnoven ve čtvrtek 23. listopadu.
V kancelářích OP si lze vyzvednout i již vyhotovené cestovní doklady.
CESTOVNÍ DOKLADY
Uzavřeno 16.–24. listopadu 2017.
Provoz obnoven v pondělí 27. listopadu.

INZERCE

pro každou příležitost
Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě Suverénní v terénu
RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera
www.suzuki.cz

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
adaptivní tempomat

od

386.700 Kč

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

SUVerén

Zpravodaj města Strakonice 

listopad 2017

RV1701597/01

AUTOSTART ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o.
www.autostart-suzuki.cz
J. Boreckého 747 – sídliště Vltava, České Budějovice 370 11.
Tel.: 386 352 416, 724 599 349–350, prodej@autostart-suzuki.cz
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ZPRÁVY
Požádat o občanský průkaz
nebo pas můžete kdekoli
O občanský průkaz nebo pas můžete
nově požádat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
a v Praze u úřadů městských částí Praha
1 až 22. Vyhotovený osobní doklad si
pak vyzvednete na úřadě, u kterého jste
podali žádost. Usnadní se tak situace lidem,
kteří dojíždějí za prací a dosud si museli
brát dovolenou, aby o tyto doklady mohli
požádat na obecním úřadě v místě svého
bydliště a vyzvednout si je.
Je také možnost vyzvednout si oba
doklady u jiného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, než jste žádali, jen
si ho musíte vybrat už při podání žádosti.
V takovém případě za převzetí občanského
průkazu nebo cestovního dokladu u jiného
úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč.
Toto neplatí u převzetí pasu vydaného
ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dní.
V tomto případě lze doklad převzít jen
u úřadu, kde jste žádali o jeho vydání.  (red)

Uzavírky ulic
Krále Jiřího z Poděbrad – do 30. 11. 2017
úplná uzavírka úseku za křižovatkou s ulicí
Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Zvolenská
Písecká - do 11. 11. 2017
částečná uzavírka silnice I/4, most ev. č.
4-045
MUDr. K. Hradeckého – (komunikace bude
nahrazena lávkou pro pěší a cyklisty po dokončení obchvatu)
úplná uzavírka je v úseku spojujícím ulice Budovatelská a Nerudova a slepém úseku místní
komunikace ulice Písecká za autoservisem
Šrachta, s. r. o. (stavba I/22 Strakonice)
Sídliště 1. máje – do 31. 12. 2017
úplná uzavírka v prostoru pod mostem ev. č.
173-001
Švandy dudáka – do 20. 12. 2017
zpočátku bude úplná uzavírka zasahovat
i do ulice Mikoláše Alše, přes zimu bude ulice
Švandy dudáka zprovozněna a na jaře se
bude pokračovat

Městské byty – sociální pomoc,
ale také kázeň a pořádek
Rada města na svém srpnovém zasedání schválila vypovězení nájemní smlouvy uzavřené
mezi městem Strakonice a nájemcem objektů
v areálu Bažantnice, v k. ú. Nové Strakonice,
s tím, že výpovědní lhůta dle smlouvy je šest
měsíců. Důvodem tohoto rozhodnutí byla
nespokojenost rady města s provozováním ubytovny v objektech areálu, aniž by město mělo
možnost aktivní kontroly nad přijímáním osob,
které mnohdy nemají žádné domovské vazby
k městu Strakonice. O tomto kroku byl zároveň
informován strakonický úřad práce, aby mohl
být včas připraven na případné zvýšené nároky
na sociální podporu lidem žijícím v Bažantnici.
Radnice má nyní před sebou úkol nalézt
řešení, jakým způsobem dál provozovat areál
Bažantnice. Zda bude sloužit jako doposud,
tzn. jako bydlení pro sociálně vyloučené, např.
v režii radnice, nebo zda bude nalezeno jiné,
vhodné využití tohoto areálu.
Bažantnice však není jediný problém, který
rada města v posledním období v bytové oblasti řešila. Po zpřísnění pravidel pro přidělování
a užívání městských bytů přijatých v loňském
roce se rada města zaměřila na neplatiče
nájemného a služeb spojených s užíváním
městských bytů. U nově a opakovaně uzavíraných nájemních smluv je vyžadováno složení
kauce ve výši tří měsíčních nájmů. Zároveň
se netoleruje opoždění plateb nájemného, byť
o jeden jediný měsíc. V takovém případě dostává nájemce okamžitě výpověď.
Výsledkem tohoto zpřísnění je, že neplacení nájemného se vyskytuje zcela výjimečně
a po obdržení výpovědi bývá zpravidla nájemcem okamžitě uhrazeno.
Dále proběhlo v letošním roce ze strany
odboru bytového hospodářství technických
služeb prověření desítek městských bytů, zda
nejsou neoprávněně nájemníky dále pronajímány jiným osobám bez souhlasu majitele,
města Strakonice. Bylo zjištěno několik takových případů. Rada města pak na základě těchto zjištění přistoupila k ukončení nájemních
smluv a uvolněné byty hodlá dále pronajímat

Bažantnice u Pracejovic 

Foto: redakce

obyvatelům Strakonic, kteří se skutečně ocitli
v sociální nouzi.
V současné době se chceme rovněž zaměřit
na dodržování pořádku v těch nájemních
domech, kde dochází ke stížnostem na nedodržování domovního řádu některými nájemci
městských bytů. Ukáže-li se, že stížnosti
jsou oprávněné, a nedojde-li v rozumné době
k nápravě, může rada města dojít k rozhodnutí
takovým lidem městské bydlení dále neposkytovat, případně je přestěhovat do horšího bytu.
Je potřeba vědět, že na přidělení městského
bytu není žádný právní nárok. Rada města
vždy při přidělení městského bytu přihlíží
k doporučení bytové a sociální komise. Byty
se zásadně nepřidělují občanům, kteří nemají
trvalé bydliště ve Strakonicích. Přednost mají
senioři, lidé v nouzi, např. oběti domácího
násilí, i takové jsou ve Strakonicích případy.
Uměle vytvořené sociální případy se snaží rada
města rozklíčovat a těmto občanům, u nichž se
zjistí protiprávní jednání, byty nepřidělovat.
Jsem přesvědčen, že městské byty s levnějším nájemným mají své opodstatnění a pomáhají sociálně slabším obyvatelům neocitnout
se na okraji společnosti. Avšak na druhé
straně je třeba v takto přiděleném bytě
respektovat ze strany nájemníků základní
pravidla. Drtivá většina uživatelů městských
bytů s tím nemá problém, ostatní musí začít
pravidla dodržovat.
Rudolf Oberfalcer, radní

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající
na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, smluvně zajistit odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností.
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný
odběr a následné odstranění odpadu sepsáním
smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby,
nebo má možnost sepsat s městem Strakonice
Smlouvu o využití systému zavedeného městem
Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami
komunálního odpadu.
Město Strakonice svým podnikatelům od
1. 1. 2018 tímto vychází vstříc a umožní používání separačních nádob rozmístěných po městě,
aniž by riskovali možné uložení sankcí.
Dosud jsou separační nádoby určeny k použití výhradně pro nepodnikatelské subjekty.
Přihlášením a zapojením do systému mohou
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podnikatelé nádoby regulérně využívat k třídění
vzniklého odpadu. Žádost o zapojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek komunálního odpadu, tj. papíru,
skla, plastových obalů, nápojových kartonů, je
možné stáhnout ze stránek www.strakonice.eu,
v sekci vybrané odkazy nebo osobně vyzvednout
na sekretariátu odboru životního prostředí.
Odevzdat žádost je možné přímo na odbor
životního prostředí Lucii Klimešové, nebo
naskenovaný dokument odeslat na elektronickou
adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Na základě
zaslané žádosti bude vypracována smlouva
a podnikatel vyzván k jejímu podpisu. Takto
smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn
počínaje 1. 1. 2018 využívat k odstranění odpadu
nádoby na tříděné složky separovaného odpadu
rozmístěné po městě. V opačném případě se
podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce,

která v takových případech může dosáhnout
výše až 300 000 Kč.
Schválený ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
obce:
• Podnikatel kategorie A – 500 Kč za rok
+ platná sazba DPH (podnikatel do dvou
zaměstnanců – kanceláře, malé nepotravinářské
prodejny)
• Podnikatel kategorie B – 1 000 Kč za rok
+ platná sazba DPH (podnikatel od dvou
zaměstnanců – kanceláře, malé nepotravinářské
prodejny)
• Podnikatel kategorie C – 3 000 Kč za rok +
platná sazba DPH (ostatní podnikatelé – ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství,
cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové
pumpy atd.).
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Týden sociálních služeb

Zpracována další
sportovní ročenka

Dostat se na samé dno, upadnout do nesnází,
anebo jenom pocítit osamělost může během
života každý z nás. Právě proto je v České republice vybudován důmyslný systém
sociální pomoci. Aby se jednotlivé služby
mohly prezentovat, již podeváté se ve dnech
2.–8. října konal v Česku Týden sociálních
služeb. Ani Strakonice nezůstaly pozadu.
Domov pro seniory v Lidické ulici připravil
zajímavý program v podobě workshopu pro
děti jak z mateřských, tak ze základních škol.
Setkávání těch dříve narozených a mládeže je
oboustranně přínosné. Seniory vrací do ak-

tivního života a mládež se nenásilnou formou
učí respektovat a ctít dříve narozené a možná
i přejímat část moudrosti, kterou s sebou stáří
nese. I to je jedno z poslání Týdne sociálních
služeb. 
text a foto Markéta Bučoková, PR

Týden saunování

Tato kampaň přinese návštěvníkům saun
celou řadu speciálních akcí, spoustu zážitků,
nejrůznější výhody a také informace o správném a zdravém pravidelném saunování. To
vše na počátku hlavní saunové sezony.
Návštěvníci saun se například dozví, proč
je dobré chodit do sauny pravidelně, nejlépe každý týden, že je důležité dodržovat
po prohřátí a ochlazení mnohdy opomíjenou
součást saunování, a tou je relaxace a odpočinek. Velký prostor je věnován hygieně,
pitnému režimu nebo saunování celých rodin
včetně dětí. „Týden saunování má přivést
do saun nové návštěvníky a těm stávajícím
připravit zajímavé zážitky,“ uvádí ředitel

V listopadu bude jako každoročně v sauně
Na Křemelce probíhat již 7. ročník celostátní
kampaně Týden saunování v termínu
4.–11. listopadu.

Na webu města www.strakonice.eu,
v sekci PR bylo zveřejněno Ohlédnutí
za sportem 2015. Ročenka obsahuje
přehled sportovních klubů působících
ve Strakonicích, výsledky v různých
typech soutěží nebo informace o tom,
co se v některých klubech událo. Již
dvanáctou sportovní ročenku zpracoval
odbor školství a cestovního ruchu. 
(red)

kampaně Týden saunování Pavel Hofrichter
z České asociace saunérů. Kampaň je silně
podpořena mediální aktivitou, např. v Právu,
na vlnách Českého rozhlasu a v dalších
médiích.
Z konkrétních specialit tohoto týdne
uveďme ledovou horu a ochlazovací koule,
zvýhodněné vstupné bez časového limitu,
děti s dospělým zdarma, aromaterapie, ručníky a prostěradla zdarma.
Přijďte do strakonické sauny a užijte si tuto
jedinečnou akci. Těšíme se na vás.
Karel Dvořák,
vedoucí plaveckého stadionu

INZERCE

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a. s.,
Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany
přijme do hlavního pracovního poměru nebo brigádně zaměstnance na pozice:

Pro inzerci prosím
kontaktujte:
Koupím moto
československé výroby:

Karel Dobiáš

tel. 739 300 390
dobias@regvyd.cz

RV1700008/02

Pařez – Pionýr –
Jawa – CZ …atd,
v původním
nálezovém stavu:

Č AS
VÁNOC

koroze, nekompletní,
popřípadě pouze
díly k těmto

ÚDRŽBÁŘ A ÚDRŽBÁŘ
– ELEKTROMECHANIK
• údržba, opravy a seřizování strojů,
práce se strojní a výkresovou dokumentací
• vyučen v oboru zámečník, strojník,
soustružník, frézař nebo elektrotechnik
• mzda až 25.000 Kč

V případě zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky v pracovních dnech od 6:00 do 14:30 hod.
na tel. 383 838 010 - Marie Soukupová nebo 383 838 112 - Ladislava Kovářová , na e-mail personalni.vodnany@voddrubez.cz
nebo se dostavte osobně na personální oddělení.

BENEFITY

poskytované zaměstnancům obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.:

• Příspěvek na stravování.
• Příspěvek na penzijní pojištění.
• 23 dnů dovolené.
• Příspěvek na dopravu do zaměstnání.
• Odprodej výrobků v kantýnách a podnikových prodejnách.
• Odměny při pracovních výročích.
• a další.

scénář

S AG VA N T O F I
Partner muzikálu

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd.
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Zpravodaj města Strakonice 

www.hdk.cz

RV1700096/53

Generální partner muzikálu

OPERÁTOR SKLADU

• příprava zboží pro expedici
• vhodné pro absolventy SOU nebo SŠ
• mzda až 24.000 Kč

Nástup možný ihned nebo po vzájemné dohodě.

motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

ŘIDIČ SVOZU ŽIVÉ DRŮBEŽE

• řidičský průkaz skupiny C a E
• po uzavření pracovního poměru zajistíme
na naše náklady školení řidičů z povolání,
provedení psychotestů i proplacení karty
řidiče do digitálního tachografu
• mzda až 35.000 Kč

vodnany_pisek.indd 1

RV1701485/01

Děkuji za nabídku.
Tel: 775
623 723 –
Stadion
– Jawetta

• obsluha moderních automatických
strojů a řízení výrobních procesů
• vhodné pro absolventy SOU nebo SŠ
• mzda až 22.000 Kč

tel. 732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

RV1701671/02

Koupím
Stadion
– Jawetta –moto
Pařez – Pionýr
Jawa – CZ …atd,
československé
v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
výroby:popřípadě
pouze díly k těmto motocyklům.

OBSLUHA BALICÍ TECHNOLOGIE

Aneta Dobiášová

21.9.2017 9:25:48
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ZPRÁVY
Veřejné projednání
studie na Povážské
V zářijovém Zpravodaji z loňského roku jsme
informovali o údržbě zeleně a podivném
hospodaření SBD Strakonice. Do roka se
situace výrazně zlepšila. Pozemky, které
původně na Povážské vlastnilo stavební
bytové družstvo, přešly díky jednání starosty
Břetislava Hrdličky pod majetek města
a v současné době jsou také městem
udržovány. Časté stížnosti obyvatel této
lokality rázným zásahem vedení města
zcela vymizely. Tráva je pečlivě posekána.
V čase vegetačního klidu se plánuje, že
dojde k odstranění přerostlých keřových
porostů, které byly často útočištěm hlodavců.
V některých místech budou zcela vymýceny,
jinde razantně seříznuty.
Pro budoucnost se počítá s úpravou
starých a již mnohdy nefunkčních dětských
hřišť. Částečně již během měsíce září byly
odstraněny nebezpečné kovové části
herních prvků.
Co však s prostorem dál? Je možné ho
upravit, vybavit novými herními prvky. Další
možností by bylo vybudovat zastíněné
venkovní posezení. Nápadů je mnoho, ale
prioritně by měly vzejít od vás, obyvatel této
lokality. Proto vedení města vyvolalo veřejné
projednání, které se uskuteční 13. 11. 2017
ve školní jídelně ZŠ Povážská od 17.00
hodin. Představit studii a diskutovat nad
problematikou budou: architekt Ivo Kraml,
za odbor rozvoje Marta Slámová, David
Andrlík, Václav Býček za odbor dopravy
a Jaroslav Brůžek za odbor životního
prostředí a samozřejmě vedení města.
Pokusíme se hledat společný kompromis,
protože ne vždy lze ideály realizovat…
„Naší vizí bylo vyvolat společné
projednání o podobě této lokality,
aby především lidé zde žijící řekli svůj
názor a představy,“ sdělil místostarosta
města Milan Jungvirt, který společně se
zastupitelem Josefem Zochem a pracovníky
odboru životního prostředí intenzivně
pracuje na obnově obytné lokality Povážská.
Markéta Bučoková, PR

Strakonice na veletrhu
cestovního ruchu ITEP
Od 21. do 23. září se
město Strakonice jako
každý rok prezentovalo
na veletrhu cestovního
ruchu ITEP v Plzni. Během
tří dnů navštívilo veletrh
konaný v budově haly TJ
Lokomotiva Plzeň na Slovanech 13 500 návštěvníků.
Ti měli možnost čerpat inspiraci u více než
150 vystavovatelů z tuzemska i zahraničí.
Strakonice se prezentovaly především novým
letákem Strakonicko, který vytvořilo město
Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu
ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví
a destinačním managementem Prácheňsko
a Pošumaví. Řada dotazů směřovala na konání mezinárodního dudáckého festivalu
v roce 2018. 
Olga Maroušková,

odbor školství a cestovního ruchu
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Zahraniční studenti na radnici

Místostarosta Milan Jungvirt hovoří se zahraničními studenty 

V rámci projektu Edison proběhla
v týdnu od 2. října na strakonickém
gymnáziu návštěva šestice zahraničních
studentů z Brazílie, Číny, Gruzie, Iránu,
Ruska a Turecka.
Součástí pobytu bylo i přijetí studentů
na strakonické radnici. Místostarosta
Milan Jungvirt přivítal stážisty společně
se studenty gymnázia a pedagogickým
doprovodem.
Studenty zajímaly otázky kultury ve Strakonicích, práce vedení města, ale také
například volební systémy v České republice,
a to jak na úrovni místních samospráv, tak
celorepublikové.

Foto: redakce

Na závěr návštěvy místostarosta Milan
Jungvirt popřál hodně životních a v budoucnu i profesních úspěchů všem studentům.
Studenti se dále zúčastnili exkurze v pivovaru Dudák a nechyběla prohlídka strakonického hradu.
Projekt Edison, zaštítěný mezinárodní
organizací AIESEC, probíhá na Gymnáziu
Strakonice již třetím rokem. Studenti formou
prezentací seznamují své české protějšky
s životem v jejich zemích. Otázky ale nesměřovaly pouze od českých studentů k zahraničním. Naopak, i zahraniční studenti měli
zájem poznat život a zvyky v Česku.
Program probíhal plně v anglickém jazyce.
Markéta Bučoková, PR

Podmínky kácení dřevin
Od začátku listopadu až do konce března (tedy
v období mimo vegetaci) bude opět možné
kácet dřeviny. Povolení ke kácení není potřebné u ovocných dřevin rostoucích v zahradách,
pro keřové porosty pod 40 m2 a pro dřeviny
s obvodem menším než 80 cm (ve 130 cm nad
zemí). Poslední uvedené však neplatí u zapojených porostů dřevin, či u stromořadí (a dalších
liniových výsadeb), které se posuzují jako
celá skupina, a pro jejich pokácení povolení
naopak nutné je. Vydání rozhodnutí o povolení
ke kácení předchází podání žádosti. Žádost
si mohou občané stáhnout na internetové
adrese www.strakonice.eu/formulare, nebo
si ji mohou vyzvednout osobně na odboru
životního prostředí v budově Na Stráži. Při
podání řádně vyplněné žádosti je nutné doložit
všechny přílohy uvedené na druhé straně pod
čarou. Za každou povolenou dřevinu pak bude
stanovena náhradní výsadba, která je obvykle
nařízena v rozsahu 2 ks dřevin ve formě
školkařských výpěstků s balem, o pěstební
velikosti 14–16 cm. Forma a typ náhradní
výsadby a pozemky, na kterých výsadba bude
realizována, se určí žadateli během místního
šetření, které je součástí jednotlivých správních řízení.
Správné vyplnění žádosti a konzultace
o tom, zda je pro konkrétní dřevinu nutné

Havarijní strom s nutností okamžitého kácení 
Foto: O. Kofroň

povolení, je možné prostřednictvím tel.
383 700 335, e-mailu na adrese ondrej.kofron@mu-st.cz, nebo osobně v úředních dnech
(pondělí, středa, pátek) v kanceláři č. 6316.
Ondřej Kofroň, odbor životního prostředí
Zpravodaj města Strakonice

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)

VÝSTAVY
do 26. 11.
Bejvávalo
Výstava fotografií F. Zemena.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
1.–27. 11.
Naše duše promlouvají
Výstava prací klientů Fokus Písek.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
3.–26. 11.
Vivat Strakonice! Moje město v obrazech.
Město očima dětí z výtvarného ateliéru DDM
Strakonice, vernisáž 2. 11. v 17.00 hod.
místo: sál U Kata, info: MěKS
22. 11.–26. 12.
Vánoce v proměnách času
Oslavy vánočních svátků prošly během 20. století
velkými proměnami. Výstava ukáže, jak si lidé
v průběhu minulého století Vánoce připomínali.
Nebude chybět pohyblivý betlém Františka
Malého. Vernisáž 21. 11. v 16.00 hod., vystoupí
žáci P. Bedřichové ze ZUŠ.
místo: kapitulní síň, info: muzeum
3. 12.–30. 1.
16. mezinárodní fotografické bienále Žena
Woman Strakonice
Vernisáž 3. 12. ve 14.00 hod.
místo: Rytířský sál, info: MěKS

KINO OKO
1.–2. 11., 17.30, 20.00 hod.
Zahradnictví: Dezertér
ČR, drama 116 min., přístupný všem; 1. 11.
od 17.30 a 20.00, 2. 11. jen od 17.30 hod.

Zdeněk
zhubl

59

INZERCE

2.–3. 11., 20.00 hod.
16.–19. 11, 17.30 hod.
Všechno nejhorší
Liga spravedlnosti 3D
USA, horor, titulky, 96 min., přístupný od 12 let
USA, akční/dobrodr./thriller/fantasy/sci-fi,
dabing, přístupný od 12 let
3.–6. 11., 17.30 hod.
Příšerákovi 3D
16.–20. 11., 20.00 hod.
Něm, anim., rodinný, dabing, 96 min., přístupný
Zahradnictví: Nápadník
všem
ČR, drama/komedie, 113 min., přístupný všem
4.–7. 11., 20.00 hod.
20.–22. 11., od 17. 30 hod.
Milada
Bajkeři
ČR, biogr., drama, histor., 133 min., přístupný
ČR, komedie, 95 min., přístupný všem
od 12 let
21.–22. 11., 20.00 hod.
7.–9. 11., 17.30 hod.
Absence blízkosti
Lajka 3D
ČR, drama, 65 min., přístupný všem
ČR, anim./loutkový, sci-fi, muzikál, 85 min.,
23.–24. 11., 17.30 hod.
přístupný všem
Esa z pralesa
8.–9. 11., 20.00 hod.
FR, anim., dabing, 97 min., přístupný všem
Zabití posvátného jelena
23.–26. 11., 20.00 hod.
VB/Ir, drama/horor/mysteriozní, titulky, 109 min.,
Hráči se smrtí
přístupné od 15 let
USA, drama/horor/sci-fi, titulky, 110 min.,
10.–13. 11., 17.30 hod.
přístupný od 12 let
Maxinožka
25.–28. 11., 17.30 hod.
FR/Bel, anim., dabing, Díky
91 min.,
přístupný
všem syn zhubl, seTáta
tomu,
že můj
jeho
je zdravotní
doma 2
10.–12. 11., 20.00 hod.
komedie,
titulky, 100 min., přístupný všem
stav celkově zlepšil a USA,
má více
energie
Vražda v Orient expresu
27.–28. 11., 20.00 hod.
USA, drama/krimi/mysteriozní, titulky, 110 min.,
Doma je tady
přístupný od 12 let
Rak/ČR, drama, titulky, 75 min.
13.–15. 11., 20.00 hod.
29. 11., 17.30 hod.
Suburbicon: Temné předměstí
Nepřesaditelný
USA/VB, krimi/mysteriozní, titulky, 104 min.,
ČR, dokument, 82 min., přístupný všem
přístupný od 15 let
30. 11., 17.30 hod.
14.–15. 11., 17.30 hod.
Paddington 2
Earth: Den na zázračné planetě
VB/FR, anim., komedie, rodinný, dabing, přístupný
VB, dokument, rodinný, dabing, 95 min., přístupný
všem
všem

NAŠE PŘÍBĚHY – VAŠE INSPIRACE
Na podzim v plné síle a bez stresu

Díky tomu, že můj syn zhubl, se jeho zdravotní
stav celkově zlepšil a má více energie

kg

Zdeněk
Ševčík
PRAHA
PRAHA
PRAHA
90
90
90Kč
Kč
Kč
od
od
od

Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice

Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

KALENDÁŘ AKCÍ

51 let
174 cm
172,8 kg
113,8 kg

Zdeněk
zhubl

59

kg

Zdeněk
Ševčík

Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice

Snížení o:

59 kg
Délka hubnutí:
12 měsíců
Původní velikost oblečení: 8XL
Současná velikost oblečení: 2XL
Zmenšení o:

Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

51 let
174 cm
172,8 kg
113,8 kg

Snížení o:

59 kg
Délka hubnutí:
12 měsíců
Původní velikost oblečení: 8XL
Současná velikost oblečení: 2XL
Zdeněk Ševčík v době,
kdy vážil 172,8 kg. Zdeněk Ševčík v době,

6 konfekčních velikostí oblečení
Dietetické
6 konfekčních velikostí
oblečeníporadenství NATURHOUSE
Zmenšení o:

kdy vážil 172,8 kg.

Foto: Zdeněk Ševčík
Kochana
z Prachové 119
Strakonice
Tel.: 735 753 208
14.10.2016 10:19:10
(vchod z parkoviště
u Bati)
Foto: Zdeněk Ševčík
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regiojet
regiojet
regiojet

14.10.2016 10:19:10

RV1601397/11

A5-sevcik-sablona.indd 1

www.
www.
www.
regiojet
regiojet
regiojet.cz
.cz
.cz

RV1701228/03

A5-sevcik-sablona.indd 1

listopad 2017

9

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 11., 20.00 hod.
7 životů
USA/VB/FR, sci-fi, thriller, titulky, 123 min.,
přístupný od 12 let
DĚTSKÉ SOBOTY
4. 11., 15.30 hod.
Krakonoš a mistr
ČR, pásmo pohádek
11. 11., 15.30 hod.
Broučci – a byla zima
ČR, pásmo pohádek
18. 11., 15.30 hod.
Čtyřlístek
ČR, pásmo pohádek
25. 11., 15.30 hod.
Vánoce s Mikešem
ČR, pásmo pohádek
SENIORSKÉ STŘEDY
8. 11., 9.30 hod.
Po strništi bos
ČR, drama/komedie
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
29. 11., 20.00 hod.
Tom of Finland
Fin/Dán/Švé/Něm, biografický, drama, titulky,
116 min., přístupný od 15 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro invalidy, 13.30–15.30, 17.00–20.00
(½ bazénu)
Út
12.30–13.30, 14.30–15.30, 20.00–22.00
St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro důchodce, 13.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
12.00–13.30, (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
(15.30–16.00 ½ bazénu)
17. 11. – 13.00–20.00
So a Ne
13.00–20.00
18., 25. 11. – ZAVŘENO
SAUNA
Po, Ne
ZAVŘENO
Út, Pá
10.00–22.00 ženy
(17. 11. 10.00–17.00)
St
10.00–22.00 muži
Čt
10.00–22.00 společná
So
10.00–17.00 společná
FITNESS F2
Po 	
8.00–12.00, 14.30–19.30
Út– Pá
8.00–12.00, 14.30–20.00
So
ZAVŘENO
Ne
14.00–19.00

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnoststrakonice.cz
Modlíme se za Strakonice – během listopadu
za zemřelé zakladatele, dobrodince a obyvatele
města; za ty, kdo pro naši svobodu položili život.
Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta

10

listopad 2017

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
Středa 1. listopadu, 17.30 hod., sv. Markéta
– Slavnost Všech svatých
Čtvrtek 2. listopadu, 17.30 hod., sv. Václav
– Památka všech věrných zemřelých, bohoslužba
za zemřelé
Neděle 5. listopadu, 15.00 hod., fara Velké
nám. 4 – setkání manželů a rodin s dětmi
Pátek 10. listopadu, 19.00 hod., sv.
Markéta – Večer chval: hudba, možnost prosby
za konkrétní věci, díky, svědectví o Bohu, který
jedná v životě apod.
Neděle 12. listopadu, 9.30 hod., sv.
Markéta – nedělní eucharistie s promluvou pro
děti
Pátek 17. listopadu, 17.30 hod., sv. Markéta
– bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu;
následně modlitba u kříže naproti prodejně
„Baťa“
Neděle 19. listopadu, 16.00 hod., sv.
Markéta – bohoslužba ke cti sv. Huberta
za přírodu a myslivost s hudebním doprovodem
Hubertské mše v podání Pootavských trubačů
Středa 22. listopadu, 16.00 hod.,
sv. Markéta – Stonožkový koncert – vystoupení
žáků ZŠ na charitativní účely
Neděle 3. prosince, 9.30 hod., sv. Markéta
– nedělní eucharistie s promluvou pro děti
a žehnáním

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30
každý čtvrtek, 17.00 hod.
Kurz Objevování křesťanství
Netradiční kurz pro lidi, kteří se chtějí
dozvědět, o co v křesťanství jde. Je křesťanství
zakonzervovanou relikvií z minulosti, anebo
i v dnešní době mění naše životy?
Každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB
kreativní klub pro mládež cca od 12 let,
zábavné hry, moderní hudba, tanec, ankety,
příběhy, zamyšlení na aktuální etická témata
(láska, konflikty, víra, strach, image, smysl
života, předsudky, kluci a holky),
info: 774 151 868

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
5. 11.

Rodiče + děti do 10 let
Společné
13.00–14.00	14.30–15.30

7. 11.

16.15–17.15	17.30–18.30

14. 11.

16.15–17.15	17.30–18.30

18. 11.

13.00–14.00	14.30–15.30

21. 11.

16.15–17.15	17.30–18.30

25. 11.

13.45–14.45	15.00–16.00

28. 11.

16.15–17.15	17.30–18.30

Bruslení pro seniory
2., 9., 16., 23., 30. 11.		

9.30–10.30

POZVÁNKY
1. 11., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška
2. 11., 17.00 hod.
Osudy zvonů volyňského
vikariátu za 1. světové války
přednáška Libora Staňka představí osudy zvonů

během neklidného 20. století
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK
3. 11., 18.00 hod.
Dušičkový lampionový průvod
sraz na II. hradním nádvoří, vstup dobrovolný,
masky vítány, info: RC Beruška
3. 11., 18.00–21.00 hod.
Muž a žena v souladu –
večer vědomého dotyku
seminář Katky Nesvadbové a Tomáše Picha
místo: RC Beruška, rezervace:
nesvadbovakaterina@seznam.cz,
tel. 603 571 980
4. 11., 8.50 hod.
Zimní houbaření v okolí Lipky
Sraz v 8.50 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak
do Lipky, kde nás v 10.30 bude čekat mykolog
Libor Hejl. Zpět jede vlak např. v 17.30.
info: www.csop-strakonice.net, pobočka ŠK
4. 11., 9.00–18.00 hod.
Loona dance pro ženy
seminář Katky Nesvadbové, probuzení a posílení
ženské vitality, radost ze života, relaxace
místo: RC Beruška, rezervace:
nesvadbovakaterina@seznam.cz,
tel. 603 571 980
5. 11., 9.30–11.30 hod.
Tanec dávných tradic předků
s Tomášem Pichem a Katkou Nesvadbovou,
společný zpěv, jednoduché taneční pohyby
místo: RC Beruška, rezervace:
nesvadbovakaterina@seznam.cz,
tel. 603 571 980
5. 11., 14.30, 16.30 hod.
Rozum a štěstí
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
5. 11., 17.00 hod.
Přednáška historika Karla Skalického –
Z Posadilky až za krchov
geneze mariánského poutního místa a historie
nejstarších podsrpenských domů
místo: stará škola na Podsrpu, info: spolek Spona
5. 11., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona. K hraní,
zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou veřejnost.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
6. 11., 17.00 hod.
Lipno – krajina pod hladinou
Beseda s autory stejnojmenné knihy představující
zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské
přírody, měst a obcí na území dnešního Lipenska
před výstavbou přehrady.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
6. 11., 19.00 hod.
Lenka a Václav Špillarovi: Vietnam –
Na sever od Hanoje
cestovatelská přednáška
místo: Rytířský sál, info: MěKS
7. 11., 8.30, 9.30 hod.
Výchovný pořad pro děti 2. tříd
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ
7. 11., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem (programy,
soubory, složky…), přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
7. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření I
místo: ZŠ Povážská, info: jan.juras@knih-st.cz,
tel. 721 658 244
7. 11., 19.00 hod.
Halina Pawlovská – Manuál zralé ženy
místo: dům kultury, info: MěKS

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
8. 11., 8.30, 9.30 hod.
Výchovný pořad pro děti 3. tříd
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ
8. 11., 13.00–16.00 hod.
Setkání jubilantů
setkání pro strakonické občany, kteří letos oslavili
75, 80, 85 let a více, k poslechu zahraje Malá
muzika Nauše Pepíka
místo: dům kultury, info: infocentrum pro seniory
8. 11., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Chemie v našem životě –
čeho se (ne)bát?
S jakými chemickými látkami se setkáváme
v potravinách, kosmetice, domácnostech, vodě
nebo ovzduší? Přednášet bude lékař, publicista
a odborník na ekologická a zdravotní rizika
Miroslav Šuta.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
9. 11., 17.00 hod.
Řeka Otava vypráví
druhé promítání z podzimního filmového
cyklu zachycuje sepětí města s řekou Otavou
v jednotlivých historických etapách
místo: hradní palác – výstavní sál, info: muzeum
9. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření II
místo: ZŠ Povážská, info: jan.juras@knih-st.cz, tel.
721 658 244
9. 11., 19.00 hod.
JAZZ, FOLK A COUNTRY – Prime Time Voice
vokální trio půvabných dam s doprovodem
akustického jazzového tria nabízí repertoár, jehož
základ tvoří filmové melodie napříč žánry
místo: Rytířský sál, info: MěKS
10. 11., 11.00 hod.
Pietní akt ke Dni veteránů
místo: památník Na Dubovci,
info: www.25plrp.army.cz
10. 11., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info:
jan.juras@knih-st.cz, tel. 721 658 244
10. 11., 15.00 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým
postižením
pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

místo: RC Beruška, přihlášky: tel. 251 510 744,
ranapececechy@detskysluch.cz
11. 11., 8.00–11.00 hod.
Zimní blešák
místo: letní plavecký areál, info: tel. 602 811 600,
iparkosova@seznam.cz
11. 11., 18.00 hod.
Přednáška prof. Vladimíra Justa – Náš současník
Faust jako šifra současnosti – kořeny mýtu, výstupy
z mýtu. Goethe, Jung, Steiner, Váchal, Bulgakov,
Mann, Šafařík, Havel a my.
místo: čajovna Pod stolem, info: spolek Spona
11. 11., 20.00 hod.
Country bál
k 30. výročí založení TS Rozálie
místo: sokolovna, info: TS Rozálie
12. 11., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov
místo: dům kultury, info: MěKS
13. 11., 17.00 hod.
Vícehlasy
V. Pešková a Š. Kovářová Rejžková budou
vzpomínat na strakonické rodáky, básníka
D. Peška a malíře J. Rejžka.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
13. 11., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Ochutnávka
Pacifiku: Samoa a Tonga
Přednáška Heleny Petrákové o jejím cestování
po polynéských ostrovech Samoa a Tonga.
místo: promítací sál gymnázia,
info: gymnázium
13. 11., 19.00 hod.
DS Čelakovský – Chodí pešek okolo
premiéra hořké komedie ze sborovny provinčního
učiliště o všem, co se může odehrát v úzkém kolektivu
místo: dům kultury, info: MěKS
14. 11., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let
místo: RC Beruška, přihlášky: tel. 773 165 696,
info@rcberuska.cz
14. 11., 19.00 hod.
Koncert Václava Koubka
písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér

místo: Rytířský sál, info: MěKS
15. 11., 13.00 hod.
Pochod proti diabetu
místo: tržnice, info: tel. 602 340 099
15. 11., 16.00 hod.
Program pro děti v solné jeskyni
pro děti od 4 let
rezervace: tel. 773 165 696
15. 11., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška
15. 11., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
15. 11., 18.00 hod.
Přednáška prof. Jana Sokola na téma
Svoboda a co s ní
místo: Rytířský sál, info: MěKS
15. 11., 19.00 hod.
KPH – Mucha trio
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 11.
Vzpomínkové setkání
vedení města připomene listopadové události let
1939 a 1989 u kostela sv. Markéty
info: ww.strakonice.eu
19. 11., 14.30, 16.30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
20. 11., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou –
drobné dárky
pomůcky a materiál budou připraveny, ale hodilo
by se přinést vlastní (nůžky, lepidlo, příze)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
21. 11., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – základy psaní textu (klávesnice, klávesové
zkratky, MS Word)
místo: studovna ŠK, info: ŠK
21. 11., 17.00 hod.
Náš soused je netopýr
Přednáška Dity Weinfurtové z České společnosti
pro ochranu netopýrů. Bude doplněna promítáním
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KALENDÁŘ AKCÍ
a ukázkou ochočených hendikepovaných
netopýrů, možnost kontaktu s nimi.
místo: promítací sál gymnázia, info: pobočka ŠK
21. 11., 19.00 hod.
Pavel Žalman Lohonka – 70 jar
Žalman působí na hudební scéně od roku
1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později
v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman &
Spol, která v různých sestavách koncertuje
dodnes.
místo: dům kultury, info: MěKS
22. 11., 16.00 hod.
Kouzelník v Berušce
program kouzelníka Michala Kohouta pro děti
místo a info: RC Beruška
22. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Expres na západ
Divadlo Ungelt
psychologické drama o setkání dvou odlišných lidí
v zašlém newyorském bytě – univerzitního profesora
a bývalého trestance, hrají: F. Němec, R. Holub
místo: dům kultury, info: MěKS
23. 11., 18.00 hod.
Koncert Jana Ostrého
příčná flétna za klavírního doprovodu Silvie Ježkové
místo: koncertní sálek ZUŠ, info: ZUŠ
23. 11., 18.00 hod.
Koncert Láska na stezkách života
zpívají a hrají Daniela a Rostislav Homolovi,
pořádá ADRA
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
24. 11., 9.00–17.00 hod.
Adventní focení v Berušce
rodinná nebo dětská fotografie
místo: RC Beruška, přihlášky: tel. 773 165 696
24. 11., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: jan.juras@
knih-st.cz, tel. 721 658 244
24. 11., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška
27. 11., 16.30 hod.
Třídní koncert žáků M. Piklové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
28. 11., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let
místo: RC Beruška, přihlášky: tel. 773 165 696,
info@rcberuska.cz
28. 11., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLVII.
Karel Skalický: Cesta na Stráž. Drobná
historická procházka z Velkého města až
na Stráž. Další vyprávění regionálního historika
v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu,
doprovázené projekcí různých dokumentů
a vyobrazení.
místo: sál ŠK, info: pobočka ŠK Za Parkem
28. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Jméno
Divadlo Verze
mluvit se dá o všem a mezi dobrými přáteli
a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo být
tabu, hrají: R. Zach, J. Dolanský, J. Janěková ml.,
L. Rybová, P. Lněnička
místo: dům kultury, info: MěKS
29. 11., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše – Václav Hrabě,
poetická próza – Petr Skarlant
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
29. 11., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
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pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška
29. 11., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
30. 11., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – ozdobička samá nota
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
30. 11., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Jakub Řehák,
básník, esejista
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
30. 11., 17.00 hod.
Proměna Strakonic – Ohrada
poslední pořad z podzimního filmového cyklu
zachycuje proměnu strakonické čtvrti Ohrada
a části Dubovec
místo: hradní palác – výstavní sál, info: muzeum
1. 12., 17.00 hod.
Tvoření adventních dekorací při svařáku
vyrobíme si adventní věnec nebo jiné dekorace, s sebou nůžky na větve, je možné přinést vlastní materiál
místo a info: RC Beruška
2. 12.
Krampus
ojedinělá pekelná show již podruhé
ve Strakonicích
průvod: Ellerova ulice, prostranství pod Hvězdou
3. 12., 13.00 hod.
Slavnostní zahájení adventu
od 13.00 hod. - adventní farmářské trhy, hudební
vystoupení místních základních škol, slavnostní

slovo starosty města, žehnání vánočnímu pivu
16.00–17.00 adventní koncert Martina Chodúra
s kapelou MACH
po koncertu přijde ledová královna a rozsvítí
vánoční strom
místo: Velké nám., info: oddělení cestovního ruchu MěÚ

3. 12., 14.30, 16.30 hod.
Čertimlýn
loutková pohádka LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
8.–10. 12.
Adventní trhy pod Rumpálem
místo: hrad, info: muzeum
Páteční schůzky Ledňáčků od 16.00 hod.
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice
a lidové hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy
v 16.00 hod. před zámkem u vývěsky ŠK (kromě
17. 11.) – více na pobočce Za Parkem (Husova č.
380, 380 422 720). 3. 11. – dušičková návštěva
hřbitova, 10. 11. – návštěva psů v útulku, 24. 11.
– vyrábění dárků pro charitativní jarmark.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Až za hrob
Listopadový čas je poznamenán nejen
ubýváním denního světla, ale také blížícím
se závěrem roku i adventem. Advent letos
bude ten nejkratší možný – tedy spojí se nám
čtvrtá adventní neděle se Štědrým dnem.
Začátek listopadu je věnován vzpomínce
na zemřelé a modlitbě za ně. Přesněji řečeno,
hned první den nám ukazuje cíl směřování
lidského života, totiž do plné harmonie, kterou
představuje společenství všech svatých v Božím království, lidově řečeno v nebi. Když myslíme na zemřelé, prokazujeme jim tím úctu,
je-li třeba, odpouštíme jim, abychom i my byli
pro odpuštění disponováni. Už to je záblesk
lásky a naděje, která, jak někdy užíváme, „jde
až za hrob“. Modlitba je ještě něco navíc – jedná se o projev víry a vědomí, že vztah trvající
vůči těm, kteří již branou smrti prošli, bude
naplněn právě na věčnosti, u Boha, kde s nimi
budeme tvořit společenství, kde se s nimi budeme navěky radovat a zakoušet pokoj, světlo
– prostě život bez utrpení.
Závěr listopadu nás přivádí k tématu
naplnění Božího království a připravenosti
člověka na chvíli, kdy budeme i my tento svět
opouštět. Nemá nás to naplnit hrůzou a děsem,
ale zodpovědností. Věčnost je darem Božím,
Ježíšovo zmrtvýchvstání otevřelo brány nebe,
rozlomilo pouta smrti, ale aby pro nás mělo
užitek, je třeba jej přijmout. Člověk není pouhá
loutka. Má zodpovědnost za svůj život a může
ovlivnit i svou věčnost. To vše kéž je nám povzbuzením, abychom hledali a nacházeli cesty
života. Nemusíme být sami – Bůh stále působí,

nejen odpouští, ale i dává život. Ani smrt pro
něj není překážkou, pokud mu dovolíme, aby
v nás jednal. To je postoj víry.
Není třeba vytěsňovat téma smrti tam,
kde panuje úcta k životu člověka. Krásně to
dokládá nejen hospicová péče. Obdivuhodně
mnoho lidí nenechává své blízké opouštět
tento svět v osamocenosti. Je nedocenitelné,
když se člověku v hodině smrti dostává lidské
blízkosti, příp. odpuštění, ale i tiché účasti
na jeho bolesti či obavě. V tom můžeme být
nadějí i povzbuzením, v tom se člověk může
dotknout hranice lidského a božského.
Přeji nám všem, aby vítězily v každém rozhodnutí život a dobro. Kéž světlo, které budeme rozsvěcovat na hrobech našich zemřelých,
je opravdovým vyjádřením naší naděje a víry,
že život, který Bůh dává, je silnější než smrt!
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Ze zápisníku městské policie
MUŽ BYL PŘEVEZEN DO NEMOCNICE

Strážníci městské policie předali 3. 9.
záchranné službě v ulici Pionýrská opilého
muže, kterého našli v noci nehybně ležet
na chodníku. U muže nemohla být provedena dechová zkouška. Sanitka ho převezla
do nemocnice.

KAMEROVÝ SYSTÉM BYL POMOCNÍKEM

Krátce po druhé hodině ranní 7. 9. spatřil
strážník městské policie díky kamerovému
systému mladíka, který na Velkém náměstí
odtáhl jeden z okrasných květináčů do vozovky, kde ho povalil a z místa chtěl zmizet.
Strážníci ho ale dostihli a dostal od nich
pokutu.

VANDALOVÉ NIČILI DOMY V CENTRU MĚSTA

Kamerový systém pomohl i při dopadení mladíka, který 9. 9. v 5. 00 hodin ráno
černým fixem popisoval výlohy a parapety
obchůdků v centru města. Na jednu z výloh
se podepsal i jeho kamarád. Na místě ale byli
dopadeni hlídkou městské policie. Vzhledem
k tomu, že strážníci pojali na místě podezření ze spáchání trestného činu, putovali oba
mladíci do rukou Policie ČR.

BEZOHLEDNOST MAJITELE

Dne 10. 9. v 11. 00 hodin se na služebnu
městské policie Strakonice dostavil muž,
který strážníkům předal igelitovou tašku,
ve které byla čtyři čerstvě narozená štěňata.
Našel ji na sídlišti Mír u kontejneru na odpad.
O štěňata se postarali zaměstnanci psího
útulku. Nálezci děkujeme.

ŽENU SE PODAŘILO DOHLEDAT

Večer 14. 9. zavolala na linku tísňového
volání městské policie žena, která strážníkovi oznámila, že jde na vlakové nádraží
skoncovat se životem. Velitel směny o tom
informoval strážníky, kteří byli v daném
okamžiku na obchůzce, i policistu obvodního
oddělení Policie ČR. Spolu se poté domluvili
na rozdělení míst, která zkontrolují. Strážník
se pokusil ženu telefonicky kontaktovat a při
komunikaci s ní zjistil místo, kde se nachází.
Ženu krátce na to našla hlídka Policie ČR.

MUŽ BYL PŘEVEZEN NA „ZÁCHYTKU“

„V ulici Na Ohradě se nějaký muž válí
po zemi,“ zavolal člověk 15. 9. krátce po poledni na linku 156. Muž nereagoval na výzvy
strážníků, kteří se na místo dostavili, stále
padal, válel se na zemi, vykřikoval a nekon
troloval své chování. Proto strážníci přivolali
záchrannou službu, aby lékař zhodnotil jeho
zdravotní stav a zda je schopen převozu
na protialkoholní záchytnou stanici do Českých Budějovic. Jelikož se muž choval
ke všem přítomným agresivně, museli mu
strážníci za pomoci hmatů a chvatů nasadit
pouta.

PSI SE TOULALI KOLEM STRAKONIC

Dne 20. 9. jsme ve večerních hodinách přijali
oznámení od ženy, že v prostoru za vodárnou, v obci Hajská, napadli dva volně
pobíhající psi jejího psa, kterého venčila.
V brzkých ranních hodinách následujícího
dne se psi objevili v obci Nebřehovice, odkud
je na služebnu přivezl nálezce. Oba psi byli
předáni do útulku ve Strakonicích. Následně
se přihlásila jejich majitelka, která byla o celé
události informována a byla jí uložena pokuta
za přestupek.

ZRANĚNÝ MUŽ BYL PŘEVEZEN DO NEMOCNICE

Krátce po půlnoci 24. 9. vyjížděli strážníci
do ulice Svatopluka Čecha, kde žena objevila
opilého muže ležícího na chodníku. Muž měl
rozbitou hlavu, a proto strážníci přivolali záchrannou službu, která ho odvezla do nemocnice.

KLUCI ODEŠLI Z DOMU

Krátce po druhé hodině v noci 25. 9. jsme
přijali oznámení od ženy, že nemůže najít své
dva syny. Během noci strážníci spolu s matkou
objeli všechny příbuzné, u kterých by se děti
mohly zdržovat. To vše bez úspěchu. Pohřešování dětí bylo nahlášeno i na Policii  ČR. Ráno
sdělili strážníkovi městské policie zaměstnanci Technických služeb, že oba chlapce viděli
v ranních hodinách v centru města. Díky
kamerovému systému se podařilo oba spatřit.
Hlídka městské policie je deset minut poté
předávala v pořádku jejich matce.
Milan Michálek,
velitel městské policie

Pochod proti diabetu
i ve Strakonicích
V rámci aktivit spojených se Světovým
dnem diabetu, který si každoročně
připomínáme, pořádá Oblastní spolek
diabetiků Strakonice ve středu 15. 11.
od 13.00 hod. na tržnici pochod
proti diabetu. Pro návštěvníky bude
připraven stánek, kde si mohou
nechat změřit hladinu cukru v krvi.
Uspořádáním této akce si organizátoři
přejí obrátit pozornost veřejnosti
na problematiku tohoto onemocnění.
Více informací u Marcely Štverákové,
tel. 602 340 099.

Setkání jubilantů
v domě kultury
Město Strakonice nezapomíná
na své dříve narozené spoluobčany,
a proto pro ně připravilo slavnostní
setkání v domě kultury ve středu 8. 11.
od 13.00 do 16.00 hod. Vstup do sálu
bude možný od 12.00 hod. K poslechu
zahraje Malá muzika Nauše Pepíka
a o přestávce bude připraveno
občerstvení.
Jubilanti obdrží pozvánku na setkání
poštou.
Jedná se o občany, kteří v roce 2017
dovršili 75, 80, 85 let a každý další rok.
Více informací v infocentru pro seniory
U Sv. Markéty 58 u Marie Žilákové, tel.
720 043 670.

Strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ
Strakonice pořádá zimní blešák
v sobotu 11. 11. od 8.00 do 11.00
hod. v letním plaveckém areálu. Prodej
sortimentu je bez omezení. Prostěradlo
(ubrus) s sebou. Vlastní stolek vítán. Více
informací získáte na tel. 602 811 600
nebo na e-mailu: iparkosova@seznam.
cz. Přihlášky jsou přijímány od 1. 11.
Vstup pro prodejce je od 7.30 hodin.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

INZERCE

při pokládce podlahovin zakoupených v BNK, a.s.
při této akci
 KOBERCŮ
 PVC
 VINYLOVÝCH PODLAH
 MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH
 PARKET
STŘEDISKO POKLÁDKY: 606 302 156
BNK, a. s., Volyňská 189, 386 01 Strakonice
eshop: www.bnk-as.cz

-50 %

Hledáme nové kolegy do dřevovýroby v Chanovicích.

Z CENY POKLÁDKY
Sleva 1/2 z ceny
podlahových prací při
pokládce podlahovin
zakoupených při této akci.
Sleva bude poskytnuta po
předložení přiloženého
slevového kuponu.
Platí na akce sjednané
do 30. 11. 2017
eshop: www.bnk-as.cz
Sleva se nevztahuje na firmy.

Vyučení technického směru výhodou, stačí zkušenosti z výroby.
Svozové autobusy z lokalit Strakonice, Klatovy, Horažďovice,
Sušice, Blatná , Nepomuk.

OPERÁTOR DŘEVOOBRÁBĚCÍ LINKY
mzda po zaučení až 25 000 Kč
práce na HPP pro muže i ženy

ŘIDIČ ČELNÍHO NAKLADAČE
mzda až 23 000 Kč

Dále Vám nabízíme příspěvek na stravování (vlastní kantýna), 13. plat,
výkonnostní prémie a mimořádné odměny.

Zpravodaj města Strakonice 

Neváhejte a ozvěte se nám na 702 153 284 nebo pisek@manpower.cz!

listopad 2017
A5.indd 2

RV1701759/01

PROVÁDÍME ODBORNOU POKLÁDKU

SUPER PRÁCE? CHANOVICE!

KUPON NA SLEVU
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Od počátků textilní výroby ke strakonickému Fezku
JANA LÍSKOVCOVÁ,
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE

Fezko Strakonice patřilo v době svého největšího rozmachu k nejvýznamnějším českým textilním společnostem. Jeho doménou se stala výroba
fezů a postupně i produkce dalších
textilních tkanin. Vznik společnosti byl
jakýmsi logickým navázáním na dlouholetou tradici textilní výroby, jejíž
počátky sahají hluboko do historie.

Díky vhodným podmínkám, především
dostatku vody, mohl být již v roce 1482
založen cech soukeníků, kraječů a postřihačů, který vyráběl vlněné sukno, prováděl
jeho poslední úpravu a také se suknem
obchodoval. Společně s výrobou vlněného
sukna se zde začala rozvíjet i výroba vlněných punčoch, převážně v oblíbené červené
barvě, jako doplněk k lidovým krojům.
Punčocháři však nevyráběli jen punčochy, ale také vlněné pokrývky, rukavice,
kamizoly, noční čepice a pokrývky hlavy
zvané „birety“. Nejstarší zmínka o strakonických punčochářích pochází z roku 1653,
kdy v části zvané Bezděkov působili dva
zástupci tohoto řemesla. K založení cechu
však došlo až v roce 1716.
Od dokonalých výrobků strakonických
punčochářů byl jen krůček k pozdější
výrobě fezů, která proslavila Strakonice
po celém světě. Za rok jejího zahájení je
považován rok 1807. Zpočátku vyráběli
strakoničtí stávkaři pouze úplety, které posílali k další úpravě do Benátek. Postupem
doby však nabývali stále větší zručnosti,
výroba se zdokonalovala a obchod vzkvétal.
Počátkem 19. století textilní průmysl
ve Strakonicích zásadním způsobem
ovlivnili podnikatelé židovského původu.
Za počátek textilní průmyslové výroby
ve Strakonicích je pokládáno vystavení
živnostenského oprávnění Wolfu Fürthovi dne 12. 6. 1812. V průběhu dalších let
zahájil malovýrobu také Moyses Weill,
Izrael Stein, Matyáš Zucker a další. V 50.
letech 19. století vyrábí fezy ve Strakonicích již 14 podniků. Jejich zisky stoupají
a všechny společnosti investují. V týdeníku
Lumír z 16. října 1856 se píše o neobyčejném odbytu, ročně za 6 milionů zlatých.
Bourají se staré domy a mění se celkový
ráz Strakonic. V části města zvané Ostrov
vyrůstají v 70. letech 19. století nové tovární budovy, které nechala zbudovat rodinná
firma Zucker.
Úspěchy strakonických výrobců fezů
inspirovaly i ostatní výrobce v Čechách
a na Moravě. V nedalekém Písku vznikla
firma bratrů Františka a Jana Vlachových
a další podnik založil Ignác Bondy v Husinci. Vzájemné vztahy podnikatelů však
nebyly dobré. Existence silné konkurence
všechny aktéry vyčerpávala a nakonec vedla k zahájení jednání o sloučení firem. Dne
1. 7. 1899 vznikla společnost s názvem:
Aktiengesellschaft der Österreichischen
Fezfabriken. Česky: Akciová společnost ra-
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Ukázka tzv. fezovky
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní
archiv Strakonice, fond Josef Frk, nezpracováno.

kouských továren na fezy se sídlem ve Vídni. Ne náhodou sídlila většina zakládajících
firem ve Strakonicích. Jednak čtyři strakonické závody vyráběly v 90. letech 19.
století ročně půl milionu fezů s obratem 2
miliony rakouských zlatých, jednak hlavně
voda z řeky Otavy měla ideální chemické
složení, které umožňovalo kvalitní barvení.
Nová akciová společnost soustředila výrobu do Strakonic a Písku. Měsíční produkce
fezů dosáhla 75 000 tuctů a vyrábělo se
celkem 125 druhů fezů. Během krátké doby
počet zaměstnanců vzrostl a v předválečných letech dosáhl téměř 1700 osob.
Způsob výroby na přelomu 19. a 20.
století již vyžadoval nový, širší přístup
k získávání informací. Na základě vzájemné spolupráce mezi akciovou společností
a městem byla v roce 1895 založena Státní

Ukázka tzv. fezovky
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní
archiv Strakonice, fond Josef Frk, nezpracováno.

odborná škola pro průmysl stávkařský
a pletařský ve Strakonicích. První dochované stanovy školy uvádějí: „Účelem c. k. odborné školy pro stávkařství ve Strakonicích
jest poskytovati odborného vyučování
teoretického a praktického dle určitě stanovené osnovy učební, k vychování řádných
továrníků, dílovedoucích a stávkařů, jakož
i průmyslu stávkařskému zvláště ve Strakonicích a okolí napomáhati.“
S vypuknutím 1. světové války v roce
1914 nastaly problémy s odbytem fezů, došlo k problémům se ztrátou mužské pracovní síly a postupně se zhoršilo i zásobování

Mapa odběratelů fezů v 19. a počátkem 20. století
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv Strakonice, fond Josef Frk, nezpracováno.

Zpravodaj města Strakonice

Předválečné modely baretů vyráběných ve Strakonicích
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení
předarchivní péče a metodiky České Budějovice,
fond Akciová společnost továren na fezy Strakonice,
nezpracováno.

surovinami. Výroba fezů byla postupně
zastavena, klesl stav zaměstnanců a na místa mobilizovaných mužů nastoupily ženy
a děti. Textilní výroba se v letech 1914 –
1918 soustředila především na zajišťování
výstroje pro armádu.
Po vyhlášení Československé republiky dochází k zásadním změnám, které
se nevyhnuly ani strakonickým textilním
závodům. Na základě usnesení valné
hromady společnosti bylo sídlo generálního
ředitelství přeneseno z Vídně do Strakonic
a dne 24. 6. 1921 byl odsouhlasen nový
název, Akciová společnost továren na fezy.
Vyráběly se nejen fezy, ale výrobní program byl rozšířen o další sortiment, např.
vlněné látky, pokrývky z velbloudí srsti,
různé pletené a stávkové zboží, tkané plstě
a po roce 1919 navíc papírenská kovová síta
pro papírny. Zisky akcionářů byly vysoké.
Určitý útlum nastal v roce 1925, kdy bylo
v Turecku prezidentem Mustafou Kemalem
Atatürkem nošení fezů zakázáno, čímž do-

šlo ke ztrátě hlavního odbytiště. Brzy však
byl do výroby zaveden nový druh pokrývek
hlavy, baret, jehož nošení se stalo velice
módní záležitostí a rozšířilo se i mimo
Evropu. V době hospodářské krize však
opět dochází k přechodnému poklesu výroby, který rokem 1932 končí a prosperita
společnosti opět roste. Firma získala čelní
postavení na tuzemském trhu a značná část
produkce našla odbytiště ve všech částech
světa. Své stálé zástupce měla např. v Londýně, Amsterodamu, Stockholmu, Dakaru,
v egyptském Cairu a dalších zemích. Počet
zaměstnanců vzrostl na 3 000. Tento vzestup bohužel končí s vypuknutím 2. světové
války.
V červenci 1939 bylo do podniku nasazeno kompletně německé vedení, které zde
působilo až do dubna 1945. Výroba se opět
musela proměnit. Část fezáren začala sloužit válečnému průmyslu. Například v závodě D (u Steinů) zřídili Němci pobočný
závod firmy Junkers, nazvaný Strakowerke,
kde se opravovaly letecké motory. Po znárodnění v roce 1945 došlo od 1. ledna 1946
ke změně názvu na národní podnik Vlnařské závody a fezárny se sídlem ve Strakonicích. Další změna nastala ještě v roce 1958,
kdy označení firmy znělo: Fezko, vlnařské
závody a fezárny, národní podnik, a v roce
1988, kdy se z národního podniku stal
podnik státní.
V poválečných letech se začala výroba
opět pozvolna rozjíždět, vyráběly se přikrývky, vlněné tkaniny z mykané a česané
příze, tkané plstě a technická sukna, čapky,
barety a také kovová síta, jejichž výroba
byla v roce 1949 vyčleněna do národního
podniku Sítos. V roce 1946 byla obnovena
výroba fezů. Nedostatek kvalitních surovin
byl zpočátku doplňován dodávkami vlny
z humanitární pomoci UNRRA. 90 %
exportu v tomto roce bylo orientováno
na západ, pouze 10 % na lidovědemokratické, později socialistické státy. V roce 1960,
po zavedení specializací ve výrobě, se stal
podnik největším výrobcem tkanin na dámské pláště v ČSSR. Dalším spotřebním
zbožím, které podnik vyráběl, byly barety
a fezy. Například v roce 1972 bylo zpracováno 830 tun vlny a 15 tun polyamidového
hedvábí, z kterých bylo vyrobeno více než
šest milionů baretů, fezů a čepic a 2 000 tun
mykané vlněné příze. Kromě menších sta-

Kontrola distribuce Zpravodaje
Redakce Zpravodaje města Strakonice reagovala na četné připomínky čtenářů k doručování
měsíčníku a ve spolupráci se zástupcem České
pošty, s. p., která distribuci zajišťuje, realizovala
6. října kontrolu. Při ní bylo osloveno zhruba
60 lidí, kteří odpověděli na otázku, zda v uplynulých dnech dostali do schránky Zpravodaj.
Šetření bylo primárně směřováno do ulic, z nichž
měla redakce podněty o nedoručování městského měsíčníku, např. ulice Jiráskova, Leknínová,
Vodní, Sídliště 1. máje, Zvolenská, Dr. Jiřího
Fifky, Stavbařů, Krále Jiřího z Poděbrad nebo
Vrchlického. Z šesti desítek oslovených čtyři lidé
uvedli, že jim Zpravodaj nepřišel. Seznam míst
převzal vedoucí strakonického depa České pošty.
Zpravodaj města Strakonice 

Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu
10 750 kusů. Od začátku tohoto roku jsme
evidovali 40 stížností na nedoručení. Pokud
vám Zpravodaj do schránky nepřijde, pak si ho
můžete vyzvednout v domě kultury, Šmidingerově knihovně nebo městském informačním centru
na hradě.
Snahou redakční rady Zpravodaje je, aby
se periodikum dostalo čtenářům do začátku
měsíce. Tento rok se ve třech případech stalo, že
distribuce vyšla až na začátek měsíce – jednalo
se o leden, květen a říjen.
Zpravodaj je vždy vyvěšen před začátkem
nového měsíce na webových stránkách města
www.strakonice.eu v sekci PR. 
(red)
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Fez		

Foto: redakce

vebních úprav probíhala výroba stále v původních budovách. Až v roce 1967 došlo
konečně v části zvané Kání Vrch k položení
základního kamene nové budovy, která byla
kompletně dokončena v červnu 1973.
V roce 1986 došlo k rozšíření výroby
o tzv. rašlový plyš, který byl vyvinut pro
vůz Favorit, a tím byla zahájena výroba
textilií pro interiéry dopravních prostředků. Od tohoto data Fezko úspěšně spolupracovalo s mladoboleslavskou Škodovkou
a položilo tak základy budoucího rozvoje
v této oblasti.
K novým změnám ve vývoji podniku
došlo v roce 1989, kdy byl zahájen proces
privatizace, který proběhl v několika etapách. Nejprve byl dne 1. 12. 1990 vyčleněn
závod Sítos. V roce 1992 prodalo Fezko
dva závody a ze zbývající části vznikla
1. 5. 1992 společnost Fezko, vlnařské závody a fezárny, a. s. V tomto roce byla hlavním předmětem činnosti výroba autopotahů, která činila 25 % z celkové produkce.
O 3 roky později to bylo již 48 % celkového
objemu výroby.
V roce 1998 dochází ke zlomové události
v historii Fezka, která se týká zásadní změny ve struktuře vlastníků. Majoritní vlastnický podíl ve výši 71 % získala skupina
evropských a amerických investorů pod vedením PCTC Management. S vlastnickými
změnami přichází i změna názvu na Fezko,
a. s., a zaměření programu na výrobu
textilií pro dopravní prostředky a na výrobu pokrývek hlavy. Hlavními odběrateli
autotextilií jsou Škoda Auto a Johnson
Controls, který odebírá 78 % z celkové produkce. Tradiční a pro Fezko charakteristická výroba pokrývek hlavy přechází v roce
2001 formou odprodeje závodu na firmu
Tonak, a. s. Fezko se od tohoto okamžiku
orientuje výhradně na výrobu autotextilií
pro dopravní prostředky.
Od roku 2008 proběhlo ve Fezku postupně několik vlastnických změn. V červnu
se jediným akcionářem stala firma Michel
Thierry Group SA a Fezko dostalo nový
název Fezko Thierry, a. s. Po dvou letech
došlo ke spojení se společností Johnson
Controls a od 1. 12. 2011 se změnil název
na Johnson Controls Fabrics Strakonice, a.
s., později s. r. o. Posledním názvem strakonického výrobce autotextilií je od roku
2016 Adient Strakonice, s. r. o.
listopad 2017
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Více prostoru
pro vás a
vaše nápady.
Co si musíte přinést?
Nadšení! Všechno
ostatní najdete u nás.
Koncern ROHDE & SCHWARZ patří díky svému know-how, inovační síle a vysoké motivovanosti svých zaměstnanců ke světové špičce v oblasti
bezdrátové komunikace. Vyvíjíme produkty budoucnosti pro potřeby rychle rostoucích trhů zaměřených na mobilní telefony, vysílací techniku či digitální
televizní vysílání.
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je největším zaměstnavatelem na Prachaticku s více než patnáctiletou tradicí. Jsme rodinnou firmou
vyznávající hodnoty jako jsou týmový duch a kolegialita, a stále přijímáme nové angažované pracovníky. Nehraje roli, zda k nám přicházíte jako
absolvent či zda jste již zkušený pracovník. U nás dostanete vždy potřebnou podporu a kvalitní zaškolení.
Staňte se co nejdříve posilou našeho vimperského závodu jako

Montážní technik

Obsluha NC strojů

Zkušební technik

Pracovník logistiky

Náplň práce:
❙ Montážní činnosti při výrobě mechanických a elektronických sestav
❙ Finální kompletace přístrojů, kontrola a balení
❙ Provádění montážních operací dle výkresové dokumentace
❙ Montáž sestav v kusové a malosériové výrobě

Náplň práce:
❙ Zkoušení, oživování a kalibrace elektronických sestav nebo celých
přístrojů dle zkušebního předpisu
❙ Vyhodnocování výsledků testů
❙ Hledání a opravy chyb
❙ Kalibrace, údržba a seřizování měřicího vybavení

Náplň práce:
❙ Obsluha, seřízení a nastavení strojů
❙ Modifikace a optimalizace programů
❙ Provádění běžné údržby strojů
❙ Kontrola vyráběných dílů dle výkresové dokumentace

Náplň práce:
❙ Zajištění materiálového zásobování výrobních linek
❙ Řízení a vyhodnocování skladových zásob
❙ Plánování a sledování interních termínů a externích dodávek
❙ Zlepšování logistických procesů
❙ Práce s interním ERP systémem

Nabízíme

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Stabilní zázemí rodinné firmy
Nadprůměrné finanční ohodnocení
Špičkové technologické vybavení
Moderní a čisté pracovní prostředí
Kvalitní zaškolení v oboru
Firemní benefity (až 28 dní dovolené, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, závodní restaurace s dotovaným
stravováním aj.)

RV1701472/01

Zaujali jsme vás? Detailní informace vám rádi sdělíme při osobním setkání, elektronicky na mailu Hana.Rodova@rohde-schwarz.com
nebo na tel. čísle +420 388 452 254.
Na uvedené pozice se můžete hlásit také prostřednictvím našeho kariérního portálu http://www.careers.rohde-schwarz.com.

