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Rozhovor s novým
předsedou představenstva teplárny
Mezinárodní výzkum

Přihlášky do tanečních

Rande naslepo s knihou

Výzkumná společnost Median bude až
do konce února ve Strakonicích realizovat
mezinárodní výzkum na téma Jak lidé
vnímají soudobou národní a mezinárodní
situaci. Tazatelé navštíví náhodně vybrané domácnosti. Všechny odpovědi budou
zpracovány anonymně.

Zájemci o taneční kurzy 2019 budou přijímáni na základě přihlášek donesených pouze
osobně do domu kultury (předprodej vstupenek), a to 4. 2. od 15.00 do 18.00 hod. a v následujících dnech od 9.00 do 16.00. Kapacita
kurzu je 50 dívek a 50 chlapců. Druhý kurz
bude otevřen v případě naplnění prvního.

Šmidingerova knihovna pořádá od
11. do 16. února tradiční akci k svátku
všech zamilovaných nazvanou Rande
naslepo s knihou. Je určena všem, kdo
mají rádi překvapení. Koná se v oddělení
pro dospělé i pro děti a také v pobočce
Za Parkem.

Volkswagen Touran.

í
Zvýhodněn

Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji.

až

80 000 Kč!

Sami si vyberte, co je pro Vás nejlepší, a získejte mimořádné zvýhodnění až 80 000 Kč na nový vůz Volkswagen Touran. Můžete
si nakombinovat bonus až 55 000 Kč za výkup Vašeho starého vozu na protiúčet a zvýhodnění až 25 000 Kč na převodovku
DSG*. Při využití financování od Volkswagen Financial Services dále získáte sadu zimních kol s disky z lehkých slitin navíc!

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV1802539/02

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.

RV1802538/02

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,7−5,8 l/100 km, 125−132 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Všechny částky
jsou uvedeny vč. DPH a výše zvýhodnění je odvozena od standardních ceníkových cen. Souhrnné zvýhodnění až 80 000 Kč obsahuje bonus až 55 000 Kč za výkup
Vašeho starého vozu na protiúčet a zvýhodnění až 25 000 Kč na převodovku DSG. * Zvýhodnění na DSG nelze čerpat u výbavové linie Maraton Edition.

Tříkrálová sbírka v našem městě

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Tříkráloví koledníčci u místostarosty Josefa Štrébla

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

„Na Tři krále o krok dále.“ Když se nad
touto pranostikou zamyslíme, je možné ji
aplikovat i jiným způsobem než k pouhému vyjádření pozvolného prodlužování dnů a pozdějšímu stmívání. I taková
sbírka spojená se svátkem Tří králů nás
všechny posouvá o krok k tomu lepšímu
uvnitř nás.
Každoročně ulicemi měst v celé České
republice procházejí skupinky koledníků.
Poslání, které mají, je nelehké, zato výsledek jejich práce přináší pomoc a naději.
Ve Strakonicích tradičně zahajují koledníčci sbírku na městském úřadě, kde je
přijal místostarosta Josef Štrébl. Koledníčci zakoledovali, na dveře napsali nápis

Konzultace v insolvenční poradně

Foto: M. Bučoková

K + M + B a pokračovali ve svém putování. Na konci jejich snahy je částka
241 087 Kč, která se přesně daným procentuálním poměrem dostane zpět do Strakonic. V letošním roce konkrétně na podporu
zdravotní péče v Domě klidného stáří sv.
Anny v Sousedovicích.
Věřte nevěřte, najdou se i tací lidé, které
tříkrálové koledování pohoršuje. Naštěstí
jich není mnoho. Snad sami ještě neokusili
nouzi a potřebu pomoci, a to jediné může
být omluvou. Lidí s otevřeným srdcem
na pravém místě je mnohonásobně více.
Právě díky nim je svět stále ještě snesitelný.
Vedení města děkuje všem koledníčkům
za jejich pomoc i dobrovolníkům, kteří se
zcela nezištně sbírky účastní, a také všem,
kteří s dobrým srdcem přispívají.

I v novém roce je pro občany, kteří se ocitli ve finančních potížích, připravena insolvenční poradna. Každý první čtvrtek v měsíci je od 14.00 do 16.00 hodin k dispozici právní poradce
v kanceláři Obecního živnostenského úřadu MěÚ Strakonice Na Stráži 270 v prvním patře.
Nejbližší konzultace se uskuteční 7. února, další bude 7. března. 
Markéta Bučoková, PR

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Počínaje Novým rokem, tedy
od prvého ledna, hospodaří město
v rozpočtovém provizoriu. Je to pro
nás všechny novinka, na kterou jsme
se museli pečlivě připravit. Do jisté
míry je to komplikace, ale život
ve městě i na radnici jde dál. Jsme
omezeni především nemožností začít
pracovat na nových investičních
akcích, s jejichž realizací by se
již mohlo započít. To však není
překážkou k tomu, abychom tento čas
jakéhosi vakua nevěnovali přípravě
projektů, které by mohlo nově vzniklé
zastupitelstvo schválit.
Intenzivně pracujeme na výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce kulturního domu. V běhu je
investiční akce jímání vody za zhruba 70 milionů korun v pracejovické
úpravně vody. Vzhledem ke všem
okolnostem bychom chtěli celý letošní rok věnovat především projekční
přípravě investičních akcí, které by
mohly být realizovány. Rozhodně
nehodláme zahálet a lenošit jenom
proto, že předem nevíme, jak budou
rozdány karty. Naopak. Jen poctivou a zodpovědnou prací můžeme
připravit podmínky pro společnou
budoucnost.
Protože zima ještě zdaleka není
u svého konce a pololetní prázdniny
jsou doslova na dosah, přeji žákům
i studentům, aby výsledek jejich práce
byl co nejlepší, a když to nebude
zcela podle představ, nikdy není
pozdě na nápravu.
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Z MĚSTA

Stavební úřad v číslech
Stavební úřad MěÚ Strakonice v roce 2018
pracoval podle nového stavebního zákona,
respektive podle jeho novely č. 225/2017
Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2018. Ta
zavedla zásadní změny jak na úseku územního plánování, tak na úseku stavebního
řádu. Byly zavedeny nové postupy a režimy
při umísťování, povolování i užívání staveb.
V některých případech sice lze využít zjednodušujících postupů, v jiných záměrech
však novela přinesla naopak nárůst agendy
(zejména potřebou vydávání závazných
stanovisek dotčených orgánů ke stavbám).

Ve městě je 800 nových stromů

Liniová výsadba v ulici Na Ohradě



ONDŘEJ KOFROŇ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uplynulý rok byl na výsadby zvláště
bohatý a velkou měrou k tomu přispěla i výstavba severního dopravního
půloblouku, ke kterému byla situovaná
nemalá část dřevin.
Za období roku 2018 stavební úřad:
obdržel
vydal
vyřizoval
projednal
vyměřil
poskytl
provedl
vyřešil
vydal
vydal

3 435 podání
2 166 rozhodnutí a povolení
13 odvolání proti
rozhodnutí stavebního úřadu
21 přestupků
1 248 000 Kč na správních poplatcích
4 informace podle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím
208 nových zápisů do celostátní databáze registru nemovitostí (RUIAN)
112 reklamací ohledně stávajících
staveb v databázi RUIAN
86 závazných stanovisek k nemovitým
kulturním památkám
116 sdělení ke stavebním záměrům
z hlediska archeologie

Stavební úřad MěÚ Strakonice zajišťuje výkon stavebně správních agend
pro 50 obcí, spádové území je 405 km 2
a má 37 863 obyvatel, a památkovou
péči pro 69 obcí, spádové území je
574 km 2 a má 45 446 obyvatel.
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Jaromír Zeman,
vedoucí stavebního úřadu
únor 2019

Stromy zde dále doplňuje 23 000 keřů a 2 700
popínavých rostlin, které brzy porostou
po protihlukových stěnách. Tyto výsadby
budou mít do budoucna zásadní význam pro
snížení hlučnosti, prašnosti a celkové zlepšení
mikroklimatu ve městě. Na výsadbách kolem
obchvatu se finančně podílelo město Strakonice spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic.
Další stromy se pak objevily v prostoru
Jezárek, kde výsadbou kosterních stromořadí došlo k vymezení základních linií
nového parku, od kterých se bude v následujících letech samotný park dále rozvíjet.
Výsadba zde též propojila stávající stromořadí v ulici Labutí a Mírová (k podchodu
na Jezárky) a vytvořila zde tzv. zelenou
cestu do centra města. Tu v budoucích

Stromy připravené pro výsadbu v trase obchvatu

Foto: O. Kofroň

Foto: O. Kofroň

letech ocení všichni obyvatelé procházející
touto lokalitou.
Další významná výsadba byla realizována
v areálu plaveckého a zimního stadionu, kde
se podařilo prostřednictvím fyzické osoby,
které byla uložena náhradní výsadba za rozsáhlé kácení dřevin v počtu 50 dubů, doplnit
linii stromů kolem stezky vedoucí po pravém břehu řeky Otavy od mostu v Ellerově
ulici. Došlo též k další fázi náhradních
výsadeb za kácení v prostoru dopravního
terminálu, výsadby této fáze byly situovány do parku mezi ulicemi Alf. Šťastného
a Bezděkovská a do ulice Na Ohradě a financovala je společnost ČSAD STTRANS.
Na jaře minulého roku provedlo město zásadní výměnu stromů na Palackého náměstí
a v prostoru u kostela sv. Markéty. Výsadby
zde byly doplněny o extenzivní trvalkové
záhony a vytvořily tak nové reprezentativní
prostory v centru našeho města.
Na podzim minulého roku vrcholily
oslavy založení republiky, a proto i ve Strakonicích byly vysazeny dva stromy – Lípy
republiky. Další stromy doplnily výpadky
u dříve realizovaných výsadeb nebo pokácených stromů. Ani loni se nezapomnělo
na odborné ošetření dřevin, u kterých došlo
k výchovným, zdravotním, udržovacím nebo
bezpečnostním řezům. Tyto práce prováděly Technické služby Strakonice a odborné
arboristické firmy. Uvedené zásahy novým
i vzrostlým stromům zajistí ideální vývoj
a dlouhodobou perspektivu na stanovišti.
Zpravodaj města Strakonice

Revize katastru nemovitostí na Strakonicku

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, zahájil loni
ve spolupráci se Stavebním úřadem MěÚ
Strakonice a dalšími dotčenými orgány
revizi katastru nemovitostí. V průběhu následujících pěti let by měla být provedena
revize všech katastrálních území správního obvodu města Strakonice. V roce 2018
revizí prošla katastrální území Droužetice, Brusy, Dunovice, Hajská a Horní Poříčí, na 1. pololetí roku 2019 jsou v plánu
katastrální území Domanice, Kaletice,
Kbelnice, Přešťovice, Rovná a Rohozná.
Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Proto je nezbytné, aby údaje katastru
odpovídaly skutečnému stavu v terénu.
Vlastníkům nemovitostí je tudíž uložena povinnost ohlašovat změny týkající
se jejich nemovitosti. Cílem revize je
dosažení souladu skutečného stavu se
stavem evidovaným v katastru nemovi-

tostí. Vyhlášení revize provádí katastrální
úřad podle § 38 odst.1/ písm. a/ zákona
číslo 256/2013 Sb., (katastrální zákon)
a její provedení oznamuje dva měsíce před
jejím zahájením obci. Předmětem revize
katastru jsou zejména zápisy staveb,
druhů pozemků a způsobů využití staveb
včetně průběhu hranic pozemků. Revize
se provádí nejprve porovnáním katastrální
mapy s ortofotomapou (letecký snímek)
a následným šetřením v terénu se zjišťuje
skutečný stav, který je porovnán se stavem
evidovaným. Pak se projednávají s jednotlivými vlastníky nemovitostí způsoby
odstranění zjištěných nesouladů a provádění změn v evidenci katastru.
Změny nevyžadující listiny (např. vybrané změny druhu pozemku, odstranění
zápisu již neexistující stavby apod.) se
do katastru zapíší z moci úřední, případně
na základě potvrzení orgánu veřejné moci.
U změn vyžadujících doložení listiny
vyzve katastrální úřad vlastníka k předlo-

PRO OBČANY
žení těchto listin (např. neevidovaná nová
stavba, neevidovaná přístavba). Tak dojde
i ke zjištění nepovolených, tzv. „černých“
staveb, o nichž je podán podnět stavebnímu úřadu k dořešení. Tím může být pokuta a dodatečné povolení, ověření pasportu
i případné odstranění stavby. V důsledku
revize může dojít také ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.
Každý vlastník nemovitosti má zákonné
povinnosti, zejména ohlásit katastrálnímu
úřadu změny údajů katastru, týkající se
jeho nemovitosti, do 30 dnů ode dne jejich
vzniku a na výzvu katastrálního úřadu
předložit ve stanovené lhůtě příslušné
listiny pro zápis do katastru. Informace
o nedořešených nesouladech se zveřejňují
na internetových stránkách ČÚZK prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Jaromír Zeman,
vedoucí stavebního úřadu

INZERCE

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí

O P E R E T A
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.
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Získejte pro své dítě to,
co opravdu potřebuje!
Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Zpravodaj
města Strakonice 
zagorová_strakonice_inzerce
21. ledna 2019 10:52:58

spole n za
lep í d tství

RV1900005/01

RV1900167/01

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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ZPRÁVY
Upozornění pro stavebníky
Od 1. 1. 2019 je v souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění
pozdějších předpisů, k provádění průzkumných hydrogeologických vrtů zapotřebí
souhlas vodoprávního úřadu. Stavebník si
musí souhlas zajistit ještě před prováděním
vrtných prací. Postup vlastního povolovacího
řízení zůstává nedotčen. Pokud má stavebník potřebné stavební povolení na vrtanou
studnu, povinnost opatření souhlasu se
na něj nevztahuje.
Odbor živ. prostředí

Putování chráněnou krajinou
Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ
Strakonice, odboru životního prostředí,
připravuje 18. ročník ekologicko-osvětového projektu pro veřejnost a základní školy
regionu Strakonicka, Blatenska a Vodňanska.
Putování chráněnou krajinou v deseti soutěžních reportážích představí zvláště chráněná
území a chráněnou přírodu Prácheňska
v zajímavých přírodně-kulturních historických
souvislostech. Reportáže začnou vycházet
na webu www.souteze.strakonice.eu každý
čtvrtek od 21. února. Pro výherce jsou připraveny tradiční upomínkové předměty. Projekt
je pokračováním víceletého cyklu města
Strakonice ZAHRADOU POZNÁNÍ, v jehož
rámci se do krajiny Prácheňska zároveň
navrací původní odrůdy ovocných dřevin.
 Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

Plánování sociálních služeb
Dovolujeme si pozvat všechny zájemce
o sociální oblast na jednání pracovních
skupin, která se uskuteční v únoru v rámci
realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Předmětem setkání bude plánování podoby
rozvoje sociálních služeb na Strakonicku.
Místa a čas jednání:
„Podpora rodin, dětí a mládeže“ – 21. 2.
2019 od 9.00, místo konání: PREVENT 99
z. ú., (kancelář Služeb pro rodiny s dětmi
v přízemí), Heydukova 349, Strakonice
„Podpora osob ohrožených závislostmi“ –
21. 2. 2019 od 11.00, místo konání:
PREVENT 99 z. ú., (kancelář ředitele –
1. patro), Heydukova 349, Strakonice
„Podpora seniorů a osob se zdravotním
postižením" – 22. 2. 2019 od 10.30,
místo konání: společenský sál Šmidingerovy knihovny na hradě
„Podpora osob v krizi" – 14. 2. 2019
od 9.00, místo konání: FOKUS Písek - pobočka Strakonice, Lidická 1081, Strakonice
Petra Hovorková, SOS Šumavsko, z. ú.
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Jak nejlépe vybrat jméno pro dítě
Jak se bude jmenovat? Jedna z nejkrásnějších otázek ve chvíli, kdy zjistíme,
že čekáme miminko. Vybíráme jména,
která se dají zdrobnit, nepřipomínají nám
žádného protivu, souhlasí s ním širší
příbuzenstvo a také si rozumí s naším
příjmením. Jméno by s ním mělo vytvářet sourodý celek. Pokud si díky svému
příjmení připadáme málo světoví a své
ratolesti přidáme na „prestiži“ tím, že ji
pojmenujeme Samanta nebo Pamela, pak si
ji sice budou všichni pamatovat, ale z úplně
jiných důvodů.
Nositel nezvyklého či výjimečného jména
se může stát terčem posměchu svých vrstevníků zejména ve školce a ve škole. Děti mohou být v tomto ohledu velice vynalézavé,
ale i bezohledné, a tak se ne vlastní vinou
může jinak sebevědomý hoch nebo dívka
snadno stát outsiderem. Je zcela přirozené
dát dítěti jméno, které neuslyší „na každém
kroku“, vždy se ale vyplatí zvážit všechna
pro a proti. Matrika nás může chránit před
určitými „přehmaty“, avšak ne vždy před
rodičovskou neprozíravostí.
Co je nejčastější chybou při volbě jména
pro dítě? Rodiče často zapomenou kriticky
posoudit jméno jako celek spolu s příjmením. Psaní i vyslovování jména a příjmení může jeho nositeli přinést v českém
prostředí své výhody i nevýhody. Příliš
dlouhé jméno může být jistou nevýhodou
při představování a vyplňování úředních
dokumentů. Ale ani příliš krátké jméno
není vždy dobré. Jméno s příjmením by se
mělo po zvukové stránce vhodně doplňovat. Dnes je častý požadavek na libozvučnost jména, zároveň jsou stále populárnější
krátká jména, snadno vyslovitelná, která se
nedají příliš komolit. Svou roli při výběru
hraje i psychologický aspekt, kdy se uplatňuje ohled na původ jména a jeho prvotní
význam. Je logické, že přednost pak dostávají jména označující kladné vlastnosti.
A která jména vybírali rodiče v loňském
roce pro své potomky narozené ve strakonické porodnici? Nejoblíbenějším jménem
byl u chlapců Jan, kterého rodiče vybrali
25krát, následoval Jakub, jehož zvolili
19krát a David, jenž byl zapsán v matrice
narozených 15krát. Následovala jména
Václav, Petr a Matyáš, která si rodiče zvolili více než 10krát. Na popularitě neztrácejí ani jména Tomáš, Matěj, Jiří, Daniel,
Dominik, Lukáš a Marek. V 88 případech

Ilustrační foto: redakce

vybrali rodiče pro své syny jméno po otci,
dcery se jmenovaly po matkách jen v devíti
případech. Vloni se v matriční knize objevila i cizí chlapecká jména, například Rolf,
což je jméno německého původu a vykládá se jako „milý, líbezný“. I jméno Kurt
je německého původu a vykládá se jako
„smělý rádce“. Oblíbená jsou stále i dvě
jména, v matrice jsou zapsáni například
Alex Milan, Antonín Alois nebo Dominik
Ladislav.
Nejoblíbenějším dívčím jménem se loni
stala Eliška, která se zopakovala při zápisu
do matriční knihy 24krát, jméno Anna
rodiče zvolili 17krát a Terezu 14krát. Následovala jména Adéla, Barbora, Emma, Mia
a Marie, která byla vybrána 8krát. Dívky
častěji než chlapci dostávaly cizí jména,
jako například Abigail, což je jméno hebrejského původu a vykládá se jako „pramen
radosti“, dále anglické jméno hebrejského
původu Jessica, které se vykládá jako „bůh
uzří, spatří“. Objevilo se i italské jméno
Saffira, které se vyvinulo z názvu drahého
kamene, safíru.
Rodiče volili pro své dcery také dvě
jména, například Frýda Marie, Chantal
Vivien, Liliana Saffira, Mia Šarlota, Mária
Melissa, Nicole Justine, Olívie Ella a Šarlota Sabina.
Naši porodnici si vybrali i cizinci.
Porodilo zde deset cizinek, v 15 případech
byl otec cizinec a matka Češka a v devíti
případech byli oba rodiče cizinci. Jednalo
se o občany Slovenska, Rakouska, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Vietnamu, Velké Británie, Rumunska, Polska
a Německa.
Ve strakonické porodnici se v loňském
roce narodilo 676 dětí. Počet chlapců
a dívek byl téměř vyrovnaný, na svět přišlo
342 chlapců a 334 děvčat.
Anežka Lukešová,
vedoucí oddělení matrik
Zpravodaj města Strakonice

Loni bylo zadrženo 80 řidičských průkazů
V roce 2018 navštívil odbor dopravy
na příslušných odděleních srovnatelný
počet klientů jako v roce předchozím.
Oddělení dopravně správních agend – úsek
registru vozidel navštívilo 13 820 spoluobčanů, bylo zaregistrováno 2 494 nových
vozidel, z toho bylo 1 231 dovezených
z ciziny. K 31. 12. 2018 zaniklo 857 vozidel
a 785 jich bylo vyřazeno z registru silničních vozidel. V roce 2018 došlo ke změnám, které se týkají registrace vozidel.
Jednou z nich je od 1. 10. uznání dokladu
o pravidelné technické prohlídce z jiného
členského státu, který vlastník vozidla
může předložit při registraci, a v České republice provede pouze evidenční kontrolu
ve stanici technické kontroly.
Ke změnám došlo i na úseku řidičských
průkazů a bodového systému. Novinkou
roku 2018 platící od 1. 7. bylo částečné
rozvolnění místní příslušnosti agendy
řidičů a digitalizace fotografií. Žádosti
o vydání řidičského průkazu, udělení
řidičského oprávnění, profesní způsobilosti
řidiče, žádosti o vydání mezinárodního
řidičského průkazu a vydání paměťových
karet řidičů lze podat na jakémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností. S výjimkou
mezinárodních řidičských průkazů se již
nedokládá fotografie v papírové podobě. Úsek řidičských průkazů a bodového
systému v loňském roce navštívilo 11 678
občanů, přijato bylo 4 589 žádostí o vydání

Odbor dopravy
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nových řidičských průkazů, 4 415 jich bylo
vydáno. Dále bylo vydáno 182 mezinárodních řidičských průkazů, 529 paměťových
karet systému digitální tachograf a uděleno
1530 řidičských oprávnění. Pracovníci
na úseku řidičských průkazů a bodového
systému zapsali 1 616 přestupků a trestných
činů do evidenčních karet řidičů, z toho
u 176 případů byl zaevidován zákaz řízení
motorových vozidel. K 31. 12. 2018 bylo
evidováno 203 platných zákazů činnosti
spočívajících v zákazu řízení motorových
vozidel a u 168 řidičů bylo dosaženo
12 bodů v bodovém hodnocení řidiče.
Zkušební komisař v roce 2018 odzkoušel
celkem 393 žadatelů o řidičské oprávnění,
přičemž bylo provedeno 1085 zkoušek,
z toho 325 bylo neúspěšných. Z uvedeného
počtu žadatelů o řidičské oprávnění jich
22 žádalo o přezkoušení odborné způsobi-

DOPRAVA
losti, které je nutné při vrácení řidičského
oprávnění v zákonem stanovených případech. S žadateli o přezkoušení odborné
způsobilosti bylo provedeno 58 zkoušek,
z čehož vyplývá, že 27,6 % žadatelů bylo
neúspěšných. Zkouška profesní způsobilosti byla provedena u devíti žadatelů se
stoprocentní úspěšností.
Oddělení přestupkového řízení oproti
loňskému roku zaznamenalo nárůst přestupků. V roce 2017 bylo oznámeno
606 přestupků, loni 691. Za prokázané
přestupky bylo na pokutách uloženo celkem 2 409 200 Kč. Alkohol byl zjištěn
u 40 případů a požití jiných návykových látek bylo zjištěno ve 43 případech. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k velkému
nárůstu oznámených přestupků, u kterých
byl pozitivní test na návykové látky (v roce
2017 bylo oznámeno celkem 57 přestupků
týkajících se jak alkoholu, tak i návykových látek). K 31. 12. 2018 bylo zadrženo
celkem 80 řidičských průkazů.
Silniční správní úřad vydal loni celkem
19 stavebních povolení na dopravní stavby
v hodnotě 104 000 000 Kč. Stavebních prací na komunikacích povolených ohlášením
stavebnímu úřadu bylo 42. Dále silniční
správní úřad povolil 31 sjezdů na sousední
nemovitost, 113 uzavírek, 207 zvláštních
užívání komunikací a vydal přes 500 dalších povolení a vyjádření.
Václav Býček, vedoucí odboru dopravy
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VOLNÝ ČAS
Dětští zastupitelé
chtějí lepší Strakonice
Od září funguje nové dětské zastupitelstvo.
Jeho členové se sešli už dvakrát, starostou
si zvolili Petra Pacáka a místostarostkou
Anetu Císařovou. Vybrali také téma, kterému se budou po zbytek svého funkčního
období věnovat, nazvaly ho Lepší Strakonice. Děti přišly s řadou problémů, které by
chtěly řešit – například úklid města, zlepšení vybavení škol nebo stavu dětských
hřišť. Až do června se budou setkávat se
zástupci jednotlivých odborů městského
úřadu, aby s nimi diskutovaly o tom, jak by
bylo možné problémy řešit.
(red)

Mimořádná podpora dětí od 6 do 15 let
Od srpna do poloviny října minulého roku
bylo možné podávat žádosti o mimořádnou
podporu organizovaných aktivit pro volný
čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích
v roce 2018. Zákonní zástupci vyplněním
formuláře přispěli sportovním klubům,

kulturním a volnočasovým organizacím
500 Kč na dítě určených zejména na členské příspěvky, popř. na činnost kroužků.
Doručeno bylo celkem 846 platných
formulářů a celkem bylo rozděleno
423 000 Kč.

Fbc Strakonice, z. s.

13 000 Kč

Klub přátel Základní umělecké školy Strakonice

19 000 Kč

Dům dětí a mládeže, Strakonice, (bude vyplaceno v roce 2019)

30 000 Kč

FK Junior Strakonice, z. s.

25 500 Kč

TJ Dražejov, z. s.

15 000 Kč

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. (bude vyplaceno v roce 2019)

33 000 Kč

TJ ČZ Strakonice, spolek (bude vyplaceno v roce 2019)

56 500 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice (bude vyplaceno v roce 2019)

20 500 Kč

HC Strakonice, z. s. (bude vyplaceno v roce 2019)

12 500 Kč

Basketbalový klub Strakonice z. s

23 000 Kč

Ve městě je více než 1600 psů

SK Basketbal Strakonice, z. s.

9 500 Kč

Martina Bílková (RM Dance)

14 500 Kč

Ve Strakonicích bylo loni evidováno
1606 občanů, kteří přihlásili 1667 psů.
Držitel psa je povinen ho přihlásit do
15 dnů od jeho pořízení na finančním
odboru městského úřadu. Místní poplatek ze psů se platí za jedince staršího tří
měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt
nebo sídlo firmy na území města Strakonice. Výše poplatku je stanovena v příloze Obecně závazné vyhlášky č. 10/2012.
Jeho výši výrazně sníží aplikace mikročipu, v rodinném domku klesne poplatek
za psa z 1 000 Kč na 200 Kč a v ostatních
bytových domech z 1 500 Kč na 600 Kč.
Důchodci platí 200 Kč, po očipování psa
100 Kč. Počet psů označených čipem
stoupá, loni jich bylo 1017.
Poplatek je splatný nejpozději do
31. března příslušného kalendářního
roku. Osvobození od poplatku může
uplatňovat osoba nevidomá, bezmocná, s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P,
a také držitelé psů, kteří mají vykonanou zkoušku podle zkušebního řádu
Českého kynologického svazu nebo
Českomoravské kynologické unie nebo
speciálně cvičených záchranářských
psů. Pokud si vyberete psa z Útulku pro
opuštěné nebo ztracené psy Strakonice,
budete první rok od placení poplatku
osvobozeni. Dle evidence je ve Strakonicích nejvíce kříženců. Z plemen jsou
nejoblíbenější jorkšírští teriéři, jezevčíci
a němečtí ovčáci.
Petra Šmolíková, finanční odbor

Martina Vondráčková, (RM Dance)

14 500 Kč

Taneční skupina Rozálie Strakonice

3 000 Kč
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CTS Sluníčko

3 000 Kč

Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z. s. (bude vyplaceno v roce 2019)

59 000 Kč

Spolek rodičů při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, z. s.

6 000 Kč

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, z. s.

2 000 Kč

ZŠ F. L. Čelakovského

500 Kč

STARZ Strakonice (plavecká škola)

500 Kč

Judo club Kidsport, z. s.

1 000 Kč

Prácheňáček, z. s.

9 500 Kč

Junák – český skaut, středisko Strakonice, z. s.

4 500 Kč

Tenis klub Strakonice, spolek

2 000 Kč

Štěpán Reisinger (tenisová škola)

2 000 Kč

Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s.

3 000 Kč

Potápěči Strakonice o. s.
SK Fight Pro Strakonice, z. s.

500 Kč
500 Kč

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s.

4 000 Kč

SK Fudochi-Kan, z. s.

1 000 Kč

Agoge, s. r. o.

2 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strakonice

9 500 Kč

Duha Husot

4 500 Kč

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s.

1 000 Kč

Osm a půl Opice, z. s.

1 500 Kč

Cobra ryu Strakonice, z. s.

500 Kč

Římskokatolická farnost Strakonice

2 500 Kč

Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha

1 500 Kč

Marcela Bastiánová (Helen Doron)

3 500 Kč

Irena Brázdová (výuka klavíru)

1 000 Kč

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice, z. s.
Ski klub Strakonice, z. s.
Michaela Haladová (společenské tance)

500 Kč
1 500 Kč
500 Kč

Spolek orientačních Sportů Strakonice

2 000 Kč

Veselá věda, z. ú.

1 000 Kč

Kateřina Herold (výuka jazyků)

500 Kč

Český rybářský svaz, z. s.

500 Kč

Martina Dubová, odbor školství a cestovního ruchu
Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
6. 2.-4. 3.
Výstava „ALTÁN ART brut“
Přehlídka tvorby umělců s mentálním handicapem
a se zkušeností s duševní nemocí, kteří se sdružují
v pražském ateliéru A.R.T.
(www.atelierradostnetvorby.cz). Otevřeno
ve výpůjční době ŠK (Po a St–Pá 8.00–18.00
hod., Út zavřeno, So 8.00–12.00 hod.).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
22. 2.-27. 3.
Obrazy Josef Synek, Objekty Vlastimil
Teska
Vernisáž 21. 2. v 17.00 hod. v Maltézském sále
místo: Maltézský sál, info: MěKS
1.–27. 3.
Výstava loutek z depozitu Národního
muzea Praha
Uskuteční se v rámci 54. ročníku loutkářské
přehlídky Skupovy Strakonice.
místo: Sál U Kata, info: MěKS
do 30. 6.
Výstava Valentina Horby ku příležitosti
jeho 45 let tvorby
Výstava Užitá tvorba – ve společenském
sále, poprvé v životě autor vystavuje své
perokresby PF, přístupné v době konání
společenských akcí
místo a info: ŠK

KINO OKO
1.–3. 2., 17.30 hod.
Ovečky a vlci: Veliká bitva
Rusko, anim., dabing, 74 min., přístupný všem
1.–3. 2., 20.00 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem
4.–6. 2., 17.30 hod.
Aquaman 3D+2D
USA, akční/dobrodr./fantasy, dabing, 143 min.,
přístupný od 12 let, 4.–5. 2. ve 3D, 6. 2. ve 2D
4. 2., 20.00 hod.
Ticho před bouří
USA, drama/thriller, titulky, 106 min., přístupný
od 15 let
5.–6. 2., 20.00 hod.
Úniková hra

USA, horor, titulky, 100 min., přístupný od 15 let
7.–10. 2., 17.30 hod.
Lego ® příběh 2 3D + 2D
USA, dětský/anim., dabing, přístupný všem,
7.–9. 2. ve 3D, 10. 2. ve 2D
7.–8. 2., 20.00 hod.
Na střeše
ČR, komedie/drama, 97 min., přístupný od 12 let
9.–13. 2., 20.00, 13. 2. od 17.30 a 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama, životopisný, hudební, titulky,
134 min., přístupný od 12 let
11.–12. 2., 17.30 hod.
Ledová sezona: Medvědi jsou zpět
USA, anim. komedie, dabing, 90 min.,
přístupný všem
14.–18. 2., 17.30 hod.
Alita: Bojový anděl 3D+2D
USA, akční/sci-fi, 122 min., dabing, přístupný
od 12 let, 14.–17. 2. ve 3D, 18. 2. ve 2D
14.–17. 2., 20.00 hod.
Léto s gentlemanem
ČR, komedie/romantický, 109 min., přístupný
všem
18.–19. 2., 20.00 hod.
Potomek
USA, horor, titulky, 92 min., přístupný od 15 let
19.–20. 2., 17.30 hod.
Cena za štěstí
ČR, drama/komedie, přístupný od 12 let
20. 2., 20.00 hod.
Marie, královna skotská
VB/USA, drama/historický, titulky, 124 min.,
přístupný od 15 let
21.–25. 2., 17.30 hod.
Jak vycvičit draka 3 3D+2D
USA, dobrodr./anim., dabing, 104 min., přístupný
všem, 21.–24. 2. ve 3D, 25. 2. ve 2D
21.–24. 2., 20.00 hod.
Úhoři mají nabito
ČR, komedie/drama, 98 min., přístupný od 12 let
25.–26. 2., 20.00 hod.
Mrazivá pomsta
USA, akční/drama/thriller, titulky, 118 min.,
přístupný od 15 let

26.–27. 2., 17.30 hod.
Bumblebee
USA, dobrodr., dabing, 110 min., přístupný všem
28. 2., 17.30 hod.
Co jsme komu zase udělali?
Fra/Belg, komedie, dabing, 98 min., přístupný
od 12 let
28. 2., 20.00 hod.
Colette: Příběh vášně
VB/USA, životopisný, histor., drama, titulky,
111 min., přístupný od 12 let
DĚTSKÉ SOBOTY
2. 2., 15.30 hod.
Vláček Kolejáček
ČR, pásmo pohádek, 65 min.
9. 2., 15.30 hod.
Loupežnická pohádka
ČR, pásmo pohádek, 61 min.
16. 2., 15.30 hod.
Krtek a orel
ČR, pásmo pohádek, 67 min.
23. 2., 15.30 hod.
Ušatá Cecílie
ČR, pásmo pohádek, 60 min.
SENIORSKÁ STŘEDA
13. 2., 9.30 hod.
Toman
ČR, drama, 145 min., 2D
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
27. 2., 20.00 hod.
Všichni to vědí
Špa/Fra, drama/thriller, titulky, 132 min.,
přístupný od 12 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
14.30–15.30, 20.00–22.00

INZERCE

OUŘEDNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ
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
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 PROVOZNÍ DOBĚ:
1. 2. – 6.00–8.00 kondiční plavání, 9.00–22.00
(18.00–20.00 ½ bazénu), 2. 2. 15.00–18.00,
3. 2. – 14.00–20.00, 9. 2. – 13.00–18.00, 16. 2.
ZAVŘENO, 23. 2. – 13.00–19.00
SAUNA
Po – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Ne 13.00–20.00 společná

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální program na www.starz.cz.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
únorové neděle, 27. 2., 18.00 fara (Velké
nám. 4) – Jde v životě o víc? – začátek
cyklu přednášek a debat o křesťanství podle
Kurzu ALFA; omezená kapacita; přihlašovat se
na kontaktech uvedených na webových stránkách
2. 2., 8.00 Podsrp – Svátek Uvedení Páně
do chrámu, bohoslužba se žehnáním svící
3. 2., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
3. 2., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin
s dětmi
11. 2., 18.00 sál Šmidingerovy knihovny –
Dotknout se nedotknutelného, přednáška o domácí hospicové péči, Jana Sieberová, Pavel Sieber
22. 2., 19.00 sv. Markéta – Večer chval:
hudba, svědectví ze života, možnost prosby
za konkrétní věci, díky apod.
3. 3., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužby – každou neděli v 9.30 hod.
7. 2. od 17.00 Cesta ke svobodě – kurz
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost,
otevřenost a bezpečné prostředí
21. 2. od 17.00 Okénko do duše ženy –
setkání se zážitkovým programem pro ženy
vedoucí k překonání potíží spojených s nároky
na život a obnovením vnitřní radosti
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek
od 16.00, zábavné hry, moderní hudba,
zamyšlení na aktuální etická témata
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 11. 2.–17. 2.
16. 2. – Taneční večer od 17.00 hod. v DDM
17. 2. – Slavnostní bohoslužba 9.30 hod.
(Mana, Lidická 194, Strakonice)
17. 2. – Relaxační večer se Štěpánkou 17.00
hod., (Pilates studio, bližší info 608 079 461)
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POZVÁNKY
1. 2., 18.00 hod.
Degustace vinařství Bukovský
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
1. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples gymnázia 4. C
místo: dům kultury, info: MěKS
3. 2., 11.00–17.00 hod.
Seminář tango argentino
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
3. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Vodníkova Hanička
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
4., 11., 18., 25. 2., 17.00–20.00 hod.
Pravidelné kurzy salsy
17.00–18.00 lady latina (úvodní lekce), 18.00–
19.00 – začátečníci, 19.00–20.00 – pokročilí
místo: pizzeria Hai, Palackého nám., info: taneční
škola LaStraDance Academy
5. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail, základní vyhledávání.
Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
5. 2., 16.00–17.45 hod.
Děti a emoce
Prožíváte emoční bouře se svými dětmi? Přijďte
a dozvíte se zajímavé informace o emočním
vývoji dětí, proč není dobré emoce potlačovat
a jak dítě naučit emoce zvládat.
místo a info: RC Beruška
5., 19. 2., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné, sudé úterky
místo a info: RC Beruška
5. 2., 17.00 hod.
5 o'clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací,
zdarma a pro všechny, každé sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
6. 2., 17.15 hod.
Interní koncert žáků
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
6. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Rokoko
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
místo: dům kultury, info: MěKS
7. 2., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi v rámci
nového projektu na podporu pozitivního vztahu
ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí,
a to ve spolupráci s rodiči. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. 380 422 708 nebo osobně
na oddělení pro děti. Projekt má omezenou
kapacitu. Místo: oddělení pro děti, info: ŠK
7. 2., 19.00 hod.
Křest debutového alba Jitky Knížkové
Odchylka v dokonalosti
Hosté: Josef Pelán a sourozenci Knížkovi.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
7., 14., 28. 2., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
8.–9. 2.
Hormonální jógové terapie pro ženy dle
Dinah Rodrigues
8. 2. od 18.00 do 21.00, 9. 2. od 9.00 do 16.00,
certifikovaná lektorka Marcela Velková, rezervace
nutná, www.hormonalniyoga.cz
místo: HB Fit Studio, Velké nám., info: tel.
777 067 047
8. 2., 16.00–18.00 hod.

Kurz šití
pro začátečníky, možnost hlídání dětí, šicí stroj
s sebou, max. 4 účastníci ve skupině, přihlášky
na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška
8. 2., 20.00 hod.
Pivovarský ples
místo: sokolovna
9. 2., 8.50 hod.
Přírodovědný výlet: z Vrcovic do Písku
Sraz v 8.50 před nádražím ČD, v 9.07 odjezd
(s přesedáním v Ražicích) do Vrcovic. Po zpevněných
cestách se projdeme po okolí a do Písku (les, skály,
Otava, lidová architektura a jiné památky) – cca
8 km, lze zkrátit nebo prodloužit. Zpět vlakem z Písku
např. v 16.26. Více na www.csop-strakonice.net.
info: pobočka ŠK Za Parkem
10. 2., 14.00 hod.
Karneval DDM Strakonice
místo: sokolovna
10. 2., 15.00 hod.
Pohádkový muzikál – Pyšná princezna
pohádka s písničkami pro děti od 3 let
místo: dům kultury, info: MěKS
10. 2., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
11.–16. 2.
Rande naslepo s knihou
tradiční akce k svátku všech zamilovaných
místo: oddělení pro dospělé i pro děti, info: ŠK
11. 2., 9.30 hod.
Poznáváme svět – hravá škola pro batolata
ukázková hodina a zápis do kurzu – interaktivní
a pestré lekce pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let
místo a info: RC Beruška
11. 2., 16.00 hod.
Koncert třídy V. Šariské
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
11. 2., 18.00 hod.
Dotknout se nedotknutelného
domácí hospicová péče z pohledu zakladatelky
domácího hospicu Jany Sieberové a lékaře Pavla
Siebera
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
11. 2., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
Ráj divokých zvířat – Ngorongoro a Serengeti –
přednášející Milena Beranová
místo: sál gymnázia, info: gymnázium
11. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Studio Dva
Misery
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 2., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
originální maňáskové divadlo pro děti bez
omezení věku
místo a info: RC Beruška
12. 2., 16.30–18.30 hod.
Valentýnská quillingová dílna
naučte se základy techniky quilling a vyrobte
valentýnské přáníčko nebo prostorovou
dekoraci, pro jednotlivce i rodiče s dětmi od
5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
12. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Kurzy probíhají 1x měsíčně do května
a nenavazují na sebe. Hlásit se můžete
i jednorázově. Lektor. Jan Juráš. Účast hlaste na:
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

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); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
12., 26. 2., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
Přijďte si zahrát deskovky. Zdarma, každé liché
úterý.
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
13. 2., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma
k dotacím na zateplení domů, výtahy, dětská
hřiště, vzdělávání aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
13., 27. 2., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, liché středy,
přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
13. 2., 18.00 hod.
Zelené otazníky "Voda ztracená
a vrácená – jak můžeme s pomocí
šumavských mokřadů zadržovat vodu
v krajině?"
přednášet a odpovídat na dotazy bude
geobotanička Iva Bufková
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
13. 2., 19.30 hod.
Návrat pana Leguena aneb Víkend
ve výtahu
Scéna mladých při Divadelním souboru
Čelakovský
místo: dům kultury, info: MěKS
14. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Lektor Jan Juráš. Účast hlaste předem na: jan.
juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.

místo: ZŠ Povážská
14. 2., 18.00 hod.
Koruna Himálaje
přednáška horolezce Radka Jaroše
místo: dům kultury Katovice
14. 2., 19.00 hod.
FJC – Jana Rychterová a spol.
Písničkářka Jana Rychterová skládá a zpívá
písně na pomezí folku a blues. Doprovází Eva
Šašinová na kontrabas, Michal Žára na housle
a violu, jazzový šmrnc dodá klavír Radima
Linharta.
místo: Rytířský sál, info: MěKS
15. 2., 20.00 hod.
Valentýnská latino párty
místo: café Maxim, info: taneční škola
LaStraDance Academy
15. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples gymnázia – oktáva
místo: dům kultury, info: MěKS
16. 2., 18.00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
16. 2., 20.00 hod.
Reprezentační ples velitele 25. plrp
Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS
16. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples
místo: sokolovna
17. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Ostrov splněných přání
loutková pohádka v podání LS Radost

KALENDÁŘ AKCÍ

místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
17. 2., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
místo: dům kultury, info: MěKS
18. 2., mezi 17.00–19.00 hod.
Textilní pouzdra, obálky a potahy
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze
starého nové. Pomůcky a materiál na ukázku
budou připraveny, ale hodilo by se přinést
i vlastní (odstřižky, nůžky, jehla, nit).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
19. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – cestování s internetem – počasí,
jízdní řády, mapy. Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
19. 2., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
Neformální setkání s anglickou konverzací –
zdarma a pro všechny. Změna místa konání.
místo: kavárna Barmeo, info: STEJIKA
19. 2., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Simona
Racková
Autorské čtení s debatou: Simona Racková –
básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička.
Pořádá Šmidingerova knihovna ve spolupráci
s čajovnou Pod Stolem.
místo: čajovna Pod Stolem, info: ŠK
20. 2., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Edgar Allan Poe,
poetická próza John Steinbeck.
info: pobočka ŠK Za Parkem

INZERCE

NATURHOUSE mě vrátil
zpátky do života

RADEK

-54,3
kg

Radek
Novák
Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice
Zaměstnání: OSVČ
Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

48 let
174 cm
157,4 kg
103,1 kg

Délka hubnutí:
15 měsíců
Původní velikost oblečení: 5–6XL
Současná velikost oblečení: 2XL

VÝŽIVOVÁ PORADNA NATURHOUSE
Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 735 753 208
A5-novak-sablona.indd 1

Zpravodaj města Strakonice 
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RV1900118/01

3–4 konfekční velikosti oblečení
Úbytek přes břicho: 40 cm

RV1802702/02

Zmenšení o:
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20. 2., 17.15 hod.
Interní koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
21. 2., 17.00–19.00 hod.
Roztanči svůj den
Dvě hodiny plné tance, emocí, napětí
i uvolnění, ale hlavně radosti. Seminář
proběhne v rámci cyklu Vědomá žena
a povede jej lektorka Kateřina Marešová.
Vhodné pro ženy i pro muže. Přihlášení na tel.:
773 165 696 nebo info@rcberuska.cz
místo a info: RC Beruška
21. 2., 9.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou dechových nástrojů
místo a info: ZUŠ
21. 2., 18.00 hod.
Schizofrenie
předsudky versus osobní zkušenost s J. Jašíkem
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
21. 2., 19.00 hod.
Petra Janů a Amsterdam – Jedeme dál
Petra Janů a skupina Amsterdam se letos
vydávají na turné s novým programem.
místo: dům kultury, info: MěKS
22. 2., 15.00–18.00 hod.
Swap bazar
Přineste směnit nepotřebné oblečení, hračky,
kosmetiku a další věci nejen do domácnosti.
Neprodáváme, jen vyměňujeme. Nutné se
předem přihlásit na tel. 606 782 583. Pro
zájemce zajištěn odvoz nerozebraných věcí
do charitativního obchodu Nepotřebné věci
v Písku.
místo a info: RC Beruška
22. 2., 20.00 hod.
Rybářský ples
místo: sokolovna

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
23. 2., 20.00 hod.
Pilsen Queen Tribute Band
a DJ František Mareš
Diskotéka ve stylu 80. let s vystoupením revivalu
skupiny Queen
místo: dům kultury, info: MěKS
24. 2., 14.00 hod.
Dětský maškarní karneval
s DJ Františkem Marešem
místo: dům kultury, info: MěKS
25. 2., 19.00 hod.
KPH – Prague Philharmonia Wind Quintet
místo: dům kultury, info: MěKS
26. 2., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXII.
Karel Skalický: Dech tropů a bujnost jazzu. Svět
šibřinek a další strakonické zábavy starých masopustních časů.
místo: společenský sál ŠK (hrad), info: ŠK
Za Parkem
27. 2., 17.00 hod.
Z národních parků Austrálie
Hana a Jiří Šantrůčkovi: Příroda a lidé
východního a západního pobřeží. Přednáška
s promítáním.
místo: sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem
27. 2., 19.00 hod.
Muzikál Bůh anebo ďábel, nikdo do nás
nevidí?
Autor, režie: V. Novák, M. Šebelík, J. Anděl
Příběh člověka na pozadí minulosti, přítomnosti
a budoucnosti země.
místo: dům kultury, info: MěKS
28. 2., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Ptáček na kolíčku. Tvoření pro děti v knihovně,
materiál bude k dispozici na místě.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

28. 2., 17.00 hod.
Vícehlasy 16 aneb Mimořádná setkávání
s inspirujícími osobnostmi
Hosté večera Miroslav Žitný, učitel, historik
a hudebník, a Radek Žitný, hudebník, učitel
a publicista, budou povídat o svých cestách
k hudbě, historii, k učitelování a o mnohém
dalším.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
2. 3., 20.00 hod.
The Fialky, E!E, Totální nasazení
místo: dům kultury, info: MěKS
3. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Začarovaný les
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
9. 3., 19.30 hod.
Imodium - Jiná místa tour 2019
místo: Rytířský sál
info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu,
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku
s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou
i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez
dospělých. Chodit lze i nepravidelně. Sraz
vždy v 16.00 před hradem u vývěsky ŠK,
Bude-li sníh, vezměte s sebou boby. 1. 2. si
zopakujeme poznávání stromů podle pupenů,
8. a 15. 2. půjdeme s dalekohledem k řece
nebo k mikroskopu a hrám do klubovny,
22. 2. navštívíme zvířata v hradním příkopu
(dostaneme se do ohrady). Info: pobočka
ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Senioři se mohou těšit Přijít může každý, dveře jsou otevřené
na přednášky a setkání
Infocentrum pro seniory ve spolupráci
s radou seniorů a městským kulturním střediskem připravilo na 11. února
besedu o zdravém životním stylu,
józe a ajurvédě s lektorkou Jaroslavou
Muchnovou. Uskuteční se od 9.00 hod.
v klubovně č. 45 domu kultury. Součástí programu bude povídání o různých
praktikách z jógy a ájurvédy, návod, jak
si pomoci cvičením, dýcháním a stravou ke zlepšení kondice. Kapacita je 40
míst, vstupné 20 Kč.
V březnu se senioři mohou těšit na zajímavou besedu s Miroslavem Špeciánem
a v dubnu na velikonoční setkání se soutěží
o nejlepšího beránka. Více informací
získáte v infocentru pro seniory, tel.
720 043 670.
Marie Žiláková,
infocentrum pro seniory
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„Mohl bych také přijít?“ Nejednou mě tato
otázka zarazila z úst někoho, kdo se chtěl
zúčastnit nějaké akce či setkání pořádané
farností ať už v kostele nebo někde jinde
(táborák, přednáška…) Ono překvapení
nebylo z toho, že by taková účast nebyla
možná. Naopak – z toho, jak je možné, že
tak nedostatečně dáváme najevo, že aktivity zveřejňované na webu, informačních
vývěskách nebo při ohláškách v kostele
jsou vždy otevřené všem, kdo se chtějí
zúčastnit.
Nikdo se tedy nebojte, že při příchodu
na přednášku, besedu, posezení, biblickou
hodinu či bohoslužbu budete „lustrováni“.
Rozumím, že člověk má někdy ostych
vstoupit do neznámého prostředí. Křesťané
ale nejsou uzavřenou skupinou. Na základě
svědectví mnoha lidí, kteří se na podobná
setkání dostali, vím, že opak je pravdou.
Jako všude i mezi věřícími se naleznou výjimky, tedy můžeme se setkat s pohledem

či gestem, které nám přátelsky nevyzní.
Z mé zkušenosti to ale není většinová záležitost. Mnohem častější je pozitivní vnímání každého, kdo přichází s dobrou vůlí.
Snad jsme si moc zvykli na akce, kde
čteme v pozvánkách, že jsou pro uzavřenou
společnost – oslavy, večírky, svatby, ale
i třeba pohřby. Následkem toho jako bychom obecně byli v rozpacích, když máme
druhému vyjádřit účast s tím, co prožívá.
Ptáme se, jestli není hloupé někam přijít,
někomu gratulovat nebo kondolovat. Odcizujeme se a zůstáváme v mnoha aspektech
osamoceni. Pro křesťanství zůstává vlastním, že jak radostné, tak bolestné události
se učíme nést a sdílet s druhými a být si
tak oporou. V tomto smyslu je opravdu vše,
co je kde uveřejněno veřejné, určeno všem
zájemcům. Nebojte se, na farní aktivity
může přijít opravdu každý.
Přeji požehnaný čas a mnoho povzbudivých setkání.	 Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice
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Na Strakonicku loni přibylo nehod

Ze zápisníku městské policie

Bilance následků dopravních nehod v uplynulém roce na silnicích strakonického okresu
není příliš příznivá. To dokládá stoupající počet zraněných osob při dopravních nehodách.
Na silnicích okresu zemřelo za posledních
pět let 38 lidí, loni jich zahynulo 11. Nárůst
policisté zaznamenali také v celkovém počtu
dopravních nehod, meziročně vzrostl o 27
na 478. Aktuálním problémem posledních let
na našich silnicích je rychlost, která také patří
mezi nejčastější příčiny dopravních nehod.
Další častou příčinou je nedání přednosti
v jízdě a nesprávné předjíždění.
Dopravní policisté zaznamenávají také nárůst lhostejnosti řidičů k cizímu majetku. Jedná
se zejména o drobné nehody způsobené řidiči
na parkovištích obchodních center, kdy viník
z místa nehody ujede, aniž by podal jakoukoli
informaci majiteli vozidla či policii. Přestože

se mnohdy jedná o drobné škody, způsobují
majitelům vozidel značné problémy zejména
při likvidaci škod. V případě zjištění přestupce těchto nehod se viník vystavuje daleko
vyšší sankci než v případě vyřešení nehody
bezprostředně po ní formou euroformuláře.
Pokud viník ujede, hrozí mu ve správním
řízení pokuta až do výše 5 000 korun a 7 bodů.
Dopravní nehody tohoto charakteru pomáhá
policistům objasnit městský kamerový systém,
záznamy z kamer fyzických a právnických
osob a také svědci.
Všichni z nás, kteří jsme aktivními řidiči,
můžeme ke zlepšení situace přispět vlastním
přičiněním. Stačí jen na silnici zbytečně nepřeceňovat své síly, dodržovat rychlost a nebýt
lhostejný k ostatním.
Jaromíra Nováková, oddělení tisku a prevence, Územní odbor Strakonice Policie ČR

Rok
Celkem nehod
Usmrceno
Těžce zraněno
Lehce zraněno

2016
464
6
13
210

2014
375
4
28
156

2015
422
4
24
194

2017
451
13
21
161

2018
478
11
34
210

STRÁŽNÍCI NALEZLI HLEDANOU OSOBU

Koncem listopadu byla Městská policie
Strakonice požádána Policií ČR o pomoc
při pátrání po muži, který nenastoupil
do výkonu trestu. Ve večerních hodinách
6. 12. prováděli strážníci jednu z pravidelných kontrol vnitřních prostor jednoho ze
strakonických obytných domů, kde hledaného muže našli. Celou událost si převzala
Policie ČR.

ŘÍZENÍ BEZ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU MUŽI NEPROŠLO

Vpodvečer 9. 12. si na parkovišti u nákupního parku v ulici Katovická všimli
strážníci muže, který nasedá do jednoho
z vozidel a odjíždí. Věděli o něm, že má
vysloven zákaz řízení. Automobil proto
zastavili. Řidič i přesto, že se po zastavení
přesunul na místo spolujezdce, strážníkům
potvrdil, že vozidlo řídil on. Strážníci proto
přivolali hlídku Policie ČR. Řidič pak ale
začal tvrdit, že vozidlo řídil jeho čtrnáctiletý syn. Událost převzala hlídka Policie ČR.
Milan Michálek, velitel městské policie
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Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!
Den otevřených dveří proběhne 25. 2.
Více na www.VSTECB.cz - přihlášky do 30. 4.
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TEPLÁRNA

Nárůst nákladů nelze bezhlavě přenášet na zákazníka,
říká nový předseda představenstva teplárny

MANUÁL TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

2.2

Obchodní označení

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Logotyp
Barva

Téma teplárenství v posledních dnech hýbe nejen nejvyššími politickými patry, ale především
zákazníky a odběrateli
teplárenských produktů
bez ohledu na to, v jakém místě se nachází.
Rostoucí ceny tepla nezatěžují pouze naše
obyvatele, ale vyrovnat se s nimi budou
muset všichni odběratelé v celé republice.
Jak bude nastalá situace řešena, co přinesou následující dny? To jsou otázky, které
si klade každý, kdo chce mít teplo v domě,
bytě, kanceláři, ve výrobě…
Nelehký úkol je před nově kooptovaným
členem a zároveň čerstvě zvoleným předsedou představenstva strakonické teplárny
Pavlem Hřídelem. Je to právě jeho osoba,
která by měla do společnosti přinést novou
strategii, pomocí níž by strakonická teplárna dosahovala nově stanovených cílů.

krátkodobý krizový plán, který bude reagovat na současné změny v naší společnosti, a to i personální. Musíme tedy začít
připravovat výběrová řízení na uvolněné
pozice, prověřit dodavatelsko-odběratelské
smlouvy, nájemní smlouvy.

Logotyp TEPLÁRNY STRAKONICE, a.s. je tvořen stylizací
písmen TST. Tvary písmových fragmentů jsou složeny tak,
aby symbolizovaly kompaktní industriální objekt.
Tvar a barevnost vyjadřují techniku a teplo.

Úkolem každého manažera je řídit
společnost tak, aby bylo splněno její
poslání a bylo dosaženo cílů. Vy jste
novou posilou manažerského týmu,
která nepřichází do společnosti právě
v době klidné a vyrovnané. Co vás čeká
na samém začátku?
Aktuálně se seznamuji se situací v podniku. Primárně teď ale musíme urychleně
stabilizovat naši situaci. Tedy připravit

P. Hřídel
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Teplárna zažívá nebývalé turbulence.
Doslova během čtyřiadvaceti hodin se
podařilo zvýšit cenu tepla o 27 %, aby
následně zdražení pokleslo na pouhá
2,5 %. Což je samozřejmě pro odběratele dobrá zpráva, ale na společnost vyjádření tohoto typu nevrhá právě dobré
světlo. Byla první informace o skokovém
zdražení neuváženým krokem společnosti?
Ano, podle mého názoru byla původní cenová strategie řekněme „nešťastná“. Návrh
generálního ředitele pana Josefa Eignera,
tedy nárůst o 27 %, neřešil zásadní problém
společnosti. Bylo to pouze krátkozraké
východisko ze vzniklé situace. Tento stav
se měl hlavně řešit úplně jinak už od počátku. Nedovedu si představit, že by někdo
v jakémkoliv jiném byznysu tímto způsobem jednostranně oznámil zdražení o tuto
šílenou částku, a přitom by to nemělo
okamžitý dopad na vztah se zákazníky.
Nelze prostě vzít jednoduše zdražení
našich vstupů a přenést to celé na zákazníka bez hledání vlastních rezerv. Pochopitelně můžeme diskutovat o přenesení
nárůstu vstupů v úrovni inflace nebo mírně
nad úrovní inflace, ale rozhodně to nelze
udělat v desítkách procent. To je prostě
hrubá manažerská chyba a má v podnikání
nedozírné dopady na naši pověst.
V ten okamžik ale prohlášení mohlo
způsobit nebývalé následky s dopadem
na odběratele, kteří by zcela jistě hledali
alternativní zdroje tepla.
Osobně nerad používám výraz odběratel,
ale preferuji zákazník. Pro mě je zákazník
nezbytnou součástí podnikání. Někdo, kdo
přináší peníze společnosti a umožňuje jí
možnost dalšího rozvoje. Náš trh je velmi
specifický a my si musíme vážit každého,
i toho nejmenšího zákazníka, kterého zde
ve Strakonicích máme. Je skutečně nutné
si uvědomit, že pokud v našem případě

přijdeme o zákazníka, jedná se o nevratný
proces. Když budu prodávat například
televize, tak v okamžiku, kdy o jednoho
zákazníka přijdu, mohu expandovat do jiného města a tam si najít dalšího. V našem
případě při hledání zákazníků narážíme
na technické limity, a tedy nelze každý
den najít nového, nebo nahradit jednoduše
odcházejícího zákazníka jiným, kterého
přetáhneme od konkurence. To je fakt,
který je nutné vzít v úvahu.
Jaká je tedy prognóza do budoucnosti?
Přece jenom trh s hnědým uhlím a ceny
emisních povolenek, které jsou na historickém maximu, z původních 5 eur
cena vzrostla na 20 eur za vypuštění
jedné tuny oxidu uhličitého do ovzduší,
nákladově zatíží společnost. Je schopna
při tak nízkém navýšení výsledného produktu zajistit ekonomickou stabilitu?
Ano, bez debaty máte pravdu. Je to pro
nás momentálně velmi složitá situace.
Jsem ve společnosti příliš krátce a důkladně se seznamuji se všemi skutečnostmi. Zatím se mi jeví, že mohl odcházející
generální ředitel učinit takové kroky, aby
se vyhnul současné situaci. Tedy včas
reagovat na nárůst všech vstupů, a nejen
na emisní povolenky. Měl být již připravený a realizovaný plán úsporných procesů.
Také mělo být uzavřené jednání s bankou
a mohly by se tak využít běžné ekonomické nástroje, kterých využívá každá
společnost právě v takovýchto okamžicích. Bohužel nic z toho se nestalo. Ceny
emisních povolenek rostly v průběhu roku
a v našem případě jsme je ale nakoupili
až v okamžiku, kdy už dosáhly téměř
svého maxima. To vše podle mě nesvědčí
o „práci správného hospodáře“. Mám tedy
určité pochybnosti, zda odstupující generální ředitel odváděl svou práci kvalitně
a zodpovědně.
Nicméně je třeba se teď soustředit
na naši budoucnost a připravit řešení k nápravě. Jak jsem zmínil na počátku, musíme
především přesvědčit naše partnery, že
i my jsme pro ně důvěryhodný a především
stabilní partner. Musíme otevřít a řešit
nevýhodné smlouvy, zároveň hledat možné
úspory a rezervy u nás.
Zpravodaj města Strakonice
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Co zmiňovaná ekonomická stabilita?
Není ohrožena?
Ekonomická stabilita společnosti není jen
o nízkém nebo vysokém navýšení ceny.
Já osobně ji považuji za soubor, který je
tvořený z různých segmentů do sebe přesně
zapadajících. Je založená na vazbách s dodavateli a zákazníky. Na vztahu a důvěře
zaměstnanců ke společnosti. Je to něco
velmi složitého, buduje se dlouhodobě a je
velmi křehká. Získat zpět ekonomickou
stabilitu a ztracenou důvěru partnerů není
snadný proces a s tím je teď spojená i naše
současná situace.
Bohužel úspěšnou dlouhodobou strategii velké firmy nikdo nevytvoří za týden.
Musí se ale udělat nezbytný první krok.
Tedy si přiznat momentální krátkodobé
selhání ve vedení společnosti a pojmenovat jasně tento neúspěch. Každý manažer
potřebuje mít kolem sebe odborníky
a v Teplárně Strakonice jich máme dostatek. A ti nyní musí dostat důvěru. Teprve
na základě podrobné analýzy a debaty
s odborníky můžeme připravit správné
kroky k nápravě a stabilitě. To je to, co se
snažíme nyní dělat.
Předpokladem společnosti, která se má
udržet v konkurenčním prostředí, je
právě ekonomická stabilita a generování
zisku. Každý podnik má ale i společenskou odpovědnost a ta nyní zajímá především klienty, ať velké či malé. Bude
i nadále teplo ze strakonické teplárny
nákladově dostupné všem? Lze již nyní
predikovat, jak se budou vyvíjet ceny
v budoucnu?
Pochopitelně nemohu teď vůbec, ani
přibližně, odhadnout vývoj cen. Co ale
mohu říci přesně, jsou naše cíle. Známe
hranici, při které se stáváme pro zákazníka
již nezajímavým dodavatelem, a ten začne
hledat jiné alternativy. Náš cíl pro tento
rok je dán. Stabilizovat situaci a připravit jasnou strategii společnosti. Ta bude
obsahovat strategické, ale i taktické cíle. To
pochopitelně zahrnuje i cenovou politiku,
rozvoj a investice. Vše musí být nastaveno
tak, abychom zachovali naši atraktivitu
pro zákazníky a ti neměli zájem od nás
odcházet.
Je třeba si také uvědomit, že majoritním
vlastníkem je město Strakonice, které zajišťuje teplo pro své občany, a proto musíme
k cenové politice společnosti přistupovat
maximálně zodpovědně a rozumně. Vašimi
Zpravodaj města Strakonice 

slovy, teplo z Teplárny Strakonice, a. s.,
musí být nákladově dostupné všem. O to
ale větší nároky na hospodaření, tedy
na nás, budou kladeny.
Před koncem roku proběhla tiskem
zpráva o prodeji rekreační chaty na šumavské Kvildě. Mohl byste vysvětlit tento krok? Lze ho chápat jako obrannou
strategii, kterou společnost zvolila?
Tím, že jsem byl kooptován až 3. 12. 2018,
neznám zcela přesná ekonomická čísla,
kterými to mohu doložit, ale z manažerského hlediska to byl dle mého názoru
naprosto logický krok.
Nevím, co myslíte termínem „obranná
strategie“, ale my jsme výrobní organizace a náš primární úkol je vyrábět levně
a produktivně. Pokud vím, tak neplánujeme
podnikat v turistickém průmyslu a rekreační středisko Kvilda nebyl žádný výrobní
podnik, který by nám pomohl k lepším
ekonomickým výsledkům. Naopak pouze
ekonomicky zatěžoval teplárnu.
Další otevřenou otázkou je odchod dvou
strategických zaměstnanců na pozicích
odborného ředitele pro techniku a výrobu a hlavního inženýra údržby. Můžete
nastínit, co vedlo oba pány k odchodu?
Mluvil jsem s oběma, a pokud vím, tak jejich rozhodnutí nebylo otázkou posledního
týdne nebo měsíce. Byl to dlouhodobý problém, kterým se nikdo nezabýval. Bohužel
i v tomto případě to považuji za selhání
generálního ředitele, který o jejich odchodu dlouhodobě věděl a neřešil ho. Je velmi
smutné, že takoví odborníci nás opouští.
Bude mít jejich odchod nějaké důsledky
pro společnost?
Každý odborník, který odejde, pochopitelně bude chybět. Ale takový je život
a je třeba se s tím vyrovnat. Nic jiného
nám ostatně ani nezbývá. Musíme přijmout tedy opatření a eliminovat dopady
jejich odchodu. Zajistit například licence
na výrobu tepla a elektřiny. Vím, že takové
rozhodnutí je i pro ně velmi těžké, a proto
stále doufám, že třeba ještě změní názor
a zůstanou s námi.
Dnes je na trhu nedostatek kvalifikované
pracovní síly. Máte již náhradu za oba
odcházející zaměstnance?
Zkušenosti obou odborníků jsou na vysoké
úrovni a nahradit je bude náročný proces.

Budu ho řešit s nimi. Věřím, že mi doporučí někoho z našich současných pracovníků.
Zůstaňme ještě chvíli u personálních
otázek. Z jakého důvodu došlo ke změně
předsedy představenstva?
Změna ve vedení představenstva je logickým krokem, který reaguje na rezignaci
pana Eignera. Představenstvo si rozdělilo
působnost na základě našich existujících
zkušeností. A i proto došlo ke změně předsedy představenstva.
Tímto se dostáváme k posile manažerského týmu, a tou by měl být Tomáš
Přibyl. V čem bude spočívat jeho přínos
strakonické teplárně?
Tomáš Přibyl má zkušenosti s nákupem
komodit, s organizováním různých výběrových řízení, jedná pravidelně s velkými
partnery. Z tohoto důvodu byl pověřen
představenstvem obchodně-ekonomickým
řízením společnosti. Kooptován byl teprve
7. ledna a v současné době se seznamuje
s naší ekonomickou situací.
Máte představu, jak budete dál řešit
situaci v teplárně po rezignaci generálního ředitele společnosti?
Je příliš brzo na to, abych vám teď mohl
sdělit konkrétní kroky, které připravujeme.
Jak jsem již řekl, zatím analyzujeme situaci
a na základě získaných informací připravíme zodpovědný plán opatření, který
předložíme ke schválení představenstvu.
Pokud tento plán bude potvrzen, začneme
pracovat na plánu rozvoje společnosti.
To ale nevylučuje práci na běžné agendě
v teplárně. Ve společnosti pracuje cca 130
lidí a všichni svou práci znají a ví, co mají
dělat. Tady se opravdu vůbec nic nemění
a rezignací generálního ředitele chod společnosti není ohrožen a ani nikdy nebyl.
Závěr našeho rozhovoru zní optimisticky. Čeká vás ale obrovská spousta nelehké
práce, kterou komplikují i vládní zásahy.
Nezbývá než k jejímu zvládnutí popřát
hodně sil a zdaru. Děkuji za rozhovor.

Pavel Hřídel - absolvent Vysoké vojenské
letecké školy v Košicích. Zkušenosti
manažera sbíral v několika českých
i mezinárodních společnostech. Pracuje
v zahraničí. Je ženatý, má dvě děti.
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