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Slovoslet

– festival mluveného
slova 21.–26. 10.

Máte připomínky k MHD?

Změna úředních hodin

Vánoční výtvarná soutěž

Pokud máte připomínky k městské
hromadné dopravě, pak je zašlete na adresu:
vaclav.bycek@mu-st.cz nebo vložte
do schránky po levé straně vchodu do budovy
č. 2 Městského úřadu Strakonice do pondělí
14. 10. 2019. Děkujeme za příspěvky, které
pomohou především vám.

Od 1. 10. 2019 dochází k úpravě úředních
hodin Městského úřadu Strakonice:
Pondělí 8.00–11.30
12.30–16.00
Úterý
8.00–11.30
12.30–14.00
Středa 8.00–12.00
13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–11.30
12.30–14.00
Pátek
8.00–11.30

Město Strakonice vyhlašuje u příležitosti
Slavnostního zahájení adventu vánoční
výtvarnou soutěž na téma Zimní radovánky.
Díla je třeba odevzdat do 14. listopadu
na odboru školství a cestovního ruchu.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne
veřejnost prostřednictvím hlasování.

www.passat.cz

Nový
Passat Variant.

Operativní leasing

pro podnikatele

8 086 Kč

bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto Vám
nový Passat Variant přináší inovativní světlomety s technologií
LED-Matrix, stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních
systémů. Ať už cestujete za prací nebo vezete rodinu, nový
Passat Variant Vám chce usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.

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

RV1802539/10

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

RV1802538/10

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 777 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 086
Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10%
spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou
stanou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–7,1 l/100 km, 111–163 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.
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Opakované volby a kroky
k rovné předvolební kampani
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Dne 14. prosince proběhnou opakované volby do Zastupitelstva města
Strakonice.
Rada města rozhodla na svém 134. jednání o možnostech umisťování propagačních materiálů na zábradlí, sloupy
veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví
města v souladu s podmínkami uvedenými v usnesení Rady města Strakonice
pod číslem 1077/2004 z 22. 9. 2004
v následujícím znění: „Pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod.
ve vlastnictví města Strakonice žadatelům pro umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu
obecně závazné vyhlášky města Strakonice o místních poplatcích. Nájemné
činí 10 Kč za každý i započatý m 2 plochy
reklamního zařízení a každý i započatý
den užívání předmětu nájmu (celková
doba nájmu může činit nejvýše 29 dnů).
Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně.
Nájemné bude v plné výši uhrazeno před
započetím užívání předmětu nájmu.“
Dále rada města rozhodla, že ve volební
kampani pro opakované volby lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji města
Strakonice, ovšem pouze v jeho prosincovém vydání, které bude distribuováno mezi

obyvatele města v termínu od 25. listopadu.
Volební inzerce umístěná ve Zpravodaji
města bude situována výhradně na prostřední dvoustraně. Velikost bude upřesněna a bude jednotná pro všechny subjekty.
Umístění konkrétního volebního subjektu
bude závislé na vylosovaném pořadí volebního subjektu na hlasovacím lístku pro
předmětné opakované volby.
V rámci jednání rady města starosta
Břetislav Hrdlička seznámil členy rady
s rozhodnutím vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů ve volební kampani pro opakované volby do zastupitelstva města, a to k využití pro jednotlivé
volební subjekty bezplatně. Konkrétní
pravidla pro výlep budou zveřejněna
na webových stránkách města Strakonice
nejpozději do 16. října a stejně tak budou
zveřejněna v listopadovém Zpravodaji.
Diskuzi nad rovnými podmínkami
předvolební kampaně by chtělo město
Strakonice, jako volební orgán v čele se
starostou města, vyvolat se všemi volebními subjekty, které se zúčastní opakovaných
voleb do Zastupitelstva města Strakonice.
Termín je stanoven na 14. října od 16.00
hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Zmocněnci jednotlivých volebních subjektů budou o schůzce písemně
s předstihem vyrozuměni.

Pozvánka na kulatý stůl

Městský úřad jako volební orgán v čele se starostou města zve zástupce jednotlivých
volebních subjektů k diskuzi u kulatého stolu na téma rovných podmínek v předvolební
kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice konané 14. prosince.
Setkání se uskuteční v pondělí 14. 10. od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Strakonice.
Markéta Bučoková, PR

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Smart City. Česky – chytré město.
Nezní to lépe? Co nového bude
ve Strakonicích? Především měření,
poté informace a technologie, přinášející všem úsporu energií, pomoc
při ochraně životního prostředí,
snazší život ve městě. Nevybrali
jsme si pro spolupráci žádné drahé
společnosti, ale odborníky z místních firem. Chceme, aby se nám
ve městě lépe a zdravě bydlelo
a žilo. Není to otázka pár týdnů,
ale několika let. V samém začátku
jsme na sloupy veřejného osvětlení
instalovali přístroje na měření teploty, tlaku a vlhkosti. Přibyde prašnost,
hluk, emise... Zmapujeme, kde jsou
místa nadměrně vystavená slunečnímu záření, horku a suchému vzduchu, tam vysázíme stromy, vystavíme
vodní prvky zpříjemňující život.
Zjistíme, kde omezit dopravu a kam
ji přesunout, jaký vliv mají komíny
a auta na ovzduší, a hlavně to budeme moci řešit. Ve školách, kde je
měření také prováděno, odstraníme
dětem kyslíkový deficit. Je toho moc
a moc, budeme potřebovat informace a nápady i od vás, obyvatel
města. Hlavní je tohle všechno zajistit rychle a kvalitně bez zbytečného
plýtvání penězi za nesmyslné smart
projekty. Pojem Smart City by se
měl ve Strakonicích jmenovat Chytré
město se selským rozumem.
Bez ohledu na to, že teprve začínáme, vám přeji krásný podzim, milí
Strakoničtí!
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ZPRÁVY
Hledá se vánoční strom
Možná se vám to bude zdá zbytečně
předčasné, ale čas neúprosně letí a město
Strakonice již nyní myslí na Vánoce, které
by měl ozdobit jak jinak, než vskutku povedený vánoční strom. Dovolujeme si tedy
požádat majitele, kteří uvažují z opodstatněných důvodů o kácení vzrostlého
a souměrného stromu, aby se přihlásili
na e-mailu: anna.sekyrova@mu-st.cz, nebo
na telefonním čísle 383 700 345 a nabídli
strom městu Strakonice. Předem děkujeme
za sdílení i možná doporučení. 
Markéta Bučoková, PR

Lávka spěje k demolici
Symbol doznívající totality, pro mnohé
nevhodné železobetonové monstrum
bez většího využití, pro jiné neodmyslitelná brána do Strakonic s vítajícím
strakonickým pivovarem. Řeč je o nadchodu nebo lávce nad Katovickou ulicí.
Již v minulosti byla označena za nadbytečnou a jednalo se o její ne zrovna
laciné demolici. Aktuálně je ve stavu, kdy
byla poškozena při dopravní nehodě,
a vedení města stálo před rozhodnutím,
zda ji opravit, nebo přistoupit k definitivnímu řešení. Vzhledem k výši rozpočtu,
který pouze na vyhotovení projektové
dokumentace k odstranění vad způsobených dopravní nehodou dosáhl částky
200 000 Kč, rada města rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace k odstranění mimoúrovňového křížení
vozovky pro pěší. Lávka je pro veřejnost
uzavřena. 
Markéta Bučoková, PR

Městská mobilní aplikace je tu
V září byla spuštěna mobilní aplikace pro občany
města. Strakonice v mobilu. Je dostupná
pro mobilní telefony s operačním systémem Android i iOS. Obsahuje novinky
z města a městského úřadu, úřední
desku, informace o městském úřadu,
jeho telefonní seznam, hlášení městského
rozhlasu, upozornění na uzavírky a omezení, kontakty na veřejnou správu, kulturní
a sportovní organizace ve Strakonicích,
přehled památek i náměty na výlety, kalendář kulturních akcí a Zpravodaj města
Strakonice. Dále také obsahuje nástěnku
s čerstvými informacemi. V příštím Zpravodaji uvedeme obsáhlejší článek.
Rudolf Ulč,
 vedoucí odboru informatiky a provozu
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Město bojuje s nedostatkem parkovacích míst

Foto: redakce

Vloni proběhlo s obyvateli bytových
domů v Mírové ulici projednání na téma
parkovací prostory a klidová zóna.
Vznikla dokonce i prvotní studie řešící
předmětné území z pohledu potřeb vyžití pro rodiny s dětmi, tedy pískoviště,
kluziště, herní prvky, ale i odpočinkový
prostor s lavičkami. Vzájemně padaly ar-

gumenty, požadavky, ale ke společnému
koncensu se obyvatelé nedostali. Trápil
je především problém s parkovacími místy v době konání akcí v kulturním domě.
Letos město Strakonice započalo s rekonstrukcí kulturního domu a přilehlého okolí,
kde by měla v horizontu 2–3 let vzniknout
nová parkovací místa. V době akcí v kulturním domě budou moci návštěvníci využít
více než osmdesátku parkovacích míst. Mimo
tento čas pak bude moci parkoviště využívat
veřejnost či obyvatelé přilehlých domů.
Parkování by tedy mohlo být z velké
části, s přihlédnutím k prostorovým možnostem lokality, vyřešeno.
Markéta Bučoková, PR

Strakonice – chytré město
Chytré město – projekt 21. století, který by
měl napomoci k využívání inteligentních
technologií pro zvýšení kvality života
ve městě, využívání a hledání nových zdrojů a snižování spotřeby energií.
Protože i Strakonice chtějí být chytrým
městem, ale bez zbytečného plýtvání penězi, rozhodlo vedení města o zcela jiném
směru. Tím je využití nabídnuté spolupráce
s místní společností OtavaNet.
Společnost OtavaNet jako držitel technologie bezdrátového přenosu dat nabídla
měřicí přístroje, které budou instalovány na
15 míst ve městě, a další čtyři přístroje
budou umístěny na ZŠ Dukelská. „Jsme
strakoničtí patrioté, a proto jsme se rozhodli pro spolupráci s městem,“ objasnil
důvody pilotního projektu ředitel společnosti OtavaNet Milan Vadlejch, kterého
doplnil starosta města Břetislav Hrdlička:
„Nevybrali jsme si pro spolupráci žádné
drahé společnosti, ale odborníky z místní
firmy. Chceme, aby se nám ve městě lépe
a zdravě bydlelo a žilo.“
Přístroje by v první fázi projektu
měly měřit a zaznamenávat tlak, teplotu
a vlhkost. Především ve školách je měření
teploty, vlhkosti a s tím související sledování koncentrace CO2 ve vzduchu nesmírně
důležitou informací.
Možnost masivního využívání dotačních titulů na zateplování budov
v souvislosti s energetickými úsporami
způsobila, že se místnosti téměř vzdu-

chotěsně uzavřely a zamezilo se tak
přirozenému proudění vzduchu. Vidina
úspor téměř nedovolí otevírat okna a výsledkem je přesycený vzduch škodlivým
CO2. Instalované přístroje by měly včas
zaznamenat zvýšenou koncentraci oxidu
uhličitého ve vydýchaném prostředí
učebny a upozornit na nutnost vyvětrání
místnosti. I v tomto případě lze získaná
data dlouhodobě využívat například
ke statistickému zjišťování využitelnosti a obsazenosti jednotlivých učeben.
Možností, jak s nimi dále pracovat, je
opravdu mnoho.
Měřicí přístroje umístěné v různých
částech města budou sledovat zmíněné
veličiny a ze zaznamenaných dat se vyhodnotí výsledky realizovaných opatření,
jako jsou výsadba zeleně, instalace vodních
prvků, závlahy.
Strakonice budou prvním městem
v Jihočeském kraji, které se bude podílet
na pilotním projektu společně s místní firmou. Společnost OtavaNet dodá celkovou
bezdrátovou technologii k přenosu dat, která budou městem Strakonice zpracována.
Město Strakonice tímto pilotním projektem dalo zelenou ke spolupráci soukromého subjektu se státní správou.
Nezanedbatelným bonusem je značná
úspora finančních prostředků v porovnání
s instalací například nákladných rekuperačních jednotek.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Jak se nakládá s volebními hlasovacími lístky?
Volební
hlasovací
lístky se dle
§ 13 vyhlášky
Ministerstva
vnitra
Il. foto: redakce
č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinně uschovají
v zapečetěných schránkách po dobu 30 dnů
od uveřejnění výsledků voleb Státní volební
komisí, po uplynutí této lhůty se hlasovací
lístky protokolárně zničí. Lhůta pro uschování hlasovacích lístků je stanovena pro případ,
že by soud na základě nejasností nařídil jejich
přepočítání. Uplyne-li zákonem stanovená
lhůta pro uschování a soud nedá podnět k jinému konání, pak se hlasovací lístky skartují.
Po vynesení usnesení Ústavního soudu se
po Strakonicích rozběhla, jak už to tak bývá,
zaručená zpráva o pochybení. Mnohdy se k takovým a podobným otázkám vyjadřují lidé,

kteří nemají sebemenší tušení, jaká je praxe.
Veškerou agendu zajišťující a sledující
průběh voleb má ve své gesci příslušný odbor
pověřeného obecního úřadu a jeho zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního
právního předpisu a je oprávněn vykonávat
tuto agendu státní správy, tedy nikoliv osoba
jakkoliv svázaná se samosprávou města či
přímo s vedením města.
Vzhledem ke skutečnosti, že po vynesení
prvního usnesení Krajského soudu v Českých
Budějovicích a následného nálezu Ústavního
soudu nikdo Městskému úřadu Strakonice
neuložil povinnost předložit hlasovací lístky,
byly tyto v souladu s prováděcí vyhláškou
protokolárně skartovány.
Nedošlo tedy k žádnému pochybení
zodpovědné osoby, což bylo potvrzeno
i pracovníky Ministerstva vnitra ČR,
a město Strakonice se tedy ostře vyhrazuje
proti podobným nepravdivým tvrzením
jednotlivců, jejichž jednání se zdá být
účelově dehonestující.
Markéta Bučoková, PR

PRO OBČANY
Zájemci mohou žádat
o kotlíkovou dotaci
V termínu od 23. 9. 2019 do 30. 12. 2022
do 14.00 hod. je možné na Krajský úřad
Jihočeského kraje podávat žádosti o poskytnutí tzv. kotlíkové dotace.
Záměrem dotačního programu nazvaného
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji III. je výměna kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním pro
vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění.
Žadateli o dotaci a příjemci dotace mohou
být výhradně fyzické osoby (nepodnikající),
které vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům
v Jihočeském kraji určený k bydlení (dle
katastru nemovitostí), který je jako primárním
zdrojem vytápěn kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím emisní
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Veškeré informace jsou dostupné na https://
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kontaktní
osoby naleznete zde: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ (záložka Kontakty).
Pavla Němcová, odbor rozvoje
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Z MĚSTA
Konzultace v insolvenční poradně
Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční 3. října na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži. Odborníci jsou zájemcům k dispozici vždy
první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00
hodin. Příští konzultace se uskuteční
7. listopadu.
(red)

Nová naučná stezka Tůně u Hajské

Vážení dříve narození
spoluobčané

Jste to právě vy, kterým by měla sloužit
městská odpočívadla a lavičky na vašich
procházkách či při cestě za nákupy.
Mnohdy nás mladší ani nenapadne,
na jakém místě by se hodilo mít menší
zastávku na odpočinek. Proto bychom
potřebovali vaši pomoc. Až půjdete městem, vezměte si mapku a vyznačte do ní,
kde byste chtěli mít lavičku, aby dopřála
komfort vašemu pobytu ve městě. Mapku
si můžete vyzvednout v infocentru pro
seniory a tam ji se zaznamenaným místem
také odevzdat.
Jestliže lavičku budete požadovat v místě,
které je v majetku města a bude splňovat
veškeré náležitosti, pak nic nebude bránit
tomu, abyste ji při další procházce využili.
Děkujeme vám za vaši pomoc a vstřícnost
změnit město v příjemnou zónu pro život.
Infocentrum pro seniory,
U Sv. Markéty 58, Strakonice

Slavnostní otevření naučné stezky Tůně u Hajské 

Ponaučení není nikdy dost a sbírat vědomosti
je možné doslova na každém kroku. Řeč je
o naučné stezce Tůně u Hajské, která byla
slavnostně otevřena 30. srpna. Aby se stezce
dařilo, měla hojnost návštěvníků, vandalové se
jí vyhýbali velkým obloukem, aby vzkvétala
a nezarůstala, připili strakonickým pivem
starosta Břetislav Hrdlička, za Český svaz
ochránců přírody ONYX Marek Fügner,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
Strakonice Jaroslav Brůžek a Zdeněk Klimeš,
vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského
kraje.
Iniciativa ke vzniku naučné stezky vzešla
od Českého svazu ochránců přírody za finanční podpory společnosti NET4GAS a města
Strakonice, které bezplatně poskytlo lokalitu.
Tento významný krajinný prvek představuje
místní specifický biotop, který je unikátní

Foto: M. Bučoková

mozaikou travnatých ploch, tůní, přilehlých
mokřadů a vysokých stromových porostů,
které poskytují podmínky pro rozvoj lužních
společenstev s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin, například masožravých.
V lokalitě se nachází také vzácní živočichové,
obojživelníci či ptáci.
Součástí naučné stezky čítající tři desítky
různě velkých tůní jsou čtyři naučné panely.
Na začátku i na konci stezky jsou informační
tabule, kde návštěvníci naleznou popis celé
oblasti.
Přírodní památka Tůně u Hajské leží
v údolní nivě Otavy u osady Hajská, asi dva
kilometry východně od železničního nádraží
ve Strakonicích. Lokalita je zhruba jeden
kilometr dlouhá a nachází se v prostoru mezi
pravým břehem Otavy a železniční tratí Strakonice - České Budějovice na rozloze větší než
šest hektarů. 
Markéta Bučoková, PR

Šmejdi zkoušejí nemožné, často uspějí
O nekalých praktikách takzvaných šmejdů již
bylo řečeno a napsáno mnohé, ale jejich manipulace jsou den ode dne více promyšlené, a co
je horší, mnohonásobně poškozující občany,
a to především seniory. Takové firmy využívají
vaší důvěřivosti a pod záminkou porovnání
cen, nabídky výhodnějších cenových kalkulací
či za zajímavé ceny zakoupení „exkluzivního“ zboží se doslova vloudí do domácnosti
a dokonalými přesvědčovacími technikami
vnutí daný produkt. Pak je v mnoha případech
již pozdě na odstoupení od kupní smlouvy.
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Takovéto firmy bohužel jen využívají mezery
v zákonech a obrana proti nim je velmi složitá,
avšak nikoliv nemožná.
Důležité je zpozornět ve chvíli, kdy u vašich
dveří zazvoní prodejce či zprostředkovatel
s nabídkou, ignorovat ho a za žádnou cenu
nevpouštět do své domácnosti. Prověřit, s kým
byste případnou smlouvu podepsali. Nápomocná by vám mohla být Česká obchodní inspekce.
Novinkou jsou nabídky realizované telefonickou cestou, kdy vám po odsouhlasení
přijde smlouva, a v případě, že se rozhodnete

nepodepsat ji, zaplatíte pokutu v různé výši.
Tento druh činnosti se zdá být hlavní podnikatelskou aktivitou takových výtečníků.
Obrana existuje opravdu jen jedna. S takovými lidmi nekomunikovat, výslovně zakázat
jakékoliv zasílání smluv a podkladů, protože
i ty mohou být plné záludností. Rozhodnete-li
se využít srovnání cen poskytovatelů energií,
pak se obraťte na prověřené odborníky nebo
konkrétní dodavatele, ale rozhodně se vyvarujte komunikace se zprostředkovateli.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

VOLBY

Opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice budou
v sobotu 14. prosince
INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

Kandidátní listiny s prohlášeními kandidátů
se odevzdávají na Městský úřad Strakonice,
Na Stráži 270, 1. patro (M. Švihálková, M. Vaněčková). Termín odevzdání je do středy
9. října do 16.00 hodin. Kandidátní listinu
s prohlášeními kandidátů předává zmocněnec,
který může opravovat chyby na kandidátní
listině. Věk na kandidátní listině se uvádí
ke dni jejího podání. Je třeba uvést celé jméno
zmocněnce, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt a e-mail. Uvede se i náhradník zmocněnce se všemi náležitostmi jako
u zmocněnce.
INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
A ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V KOMISÍCH

Opakované volby jsou jednodenní. Volební místnost je otevřena pro voliče od 7.00
do 22.00 hod., ve 22.00 hod. se volební místnost uzavře a kompletní komise začne sčítat
hlasy, to bude trvat cca 2–5 hodin. Členové
komise se sejdou před volební místností
v sobotu 14. prosince v 6.00 hod., aby do
7.00 hod. připravili a označili volební místnost
náležitostmi podle zákona.
Odměna za tyto volby je jako při řádných
dvoudenních volbách: člen komise 1 800 Kč
a předseda 2 200 Kč. Dále má každý člen nárok na tři hodiny volna mezi 7.00 a 22.00 hod.
a jednu stravenku v hodnotě 124 Kč.

Il. foto: archiv města

Každá zaregistrovaná strana může do 14.
listopadu delegovat člena do každé okrskové
volební komise ve Strakonicích. Delegovanému členovi je nutné zdůraznit náročnost
volebního dne, kdy je předpoklad činnosti
člena komise v sobotu 14. prosince od 6.00
hod. do brzkých ranních nedělních hodin, tedy
cca 20–24 hod. Budeme všechny delegované
členy komisí telefonicky kontaktovat od
15. do 18. listopadu, proto je třeba na delegátce
u každého člena uvést funkční telefonní číslo.
Prosíme o předání uvedených informací delegovaným členům od volebních stran.
Zájemci o členství se mohu hlásit od 2. září
do 14. listopadu buď u volební strany, která
podá kandidátní listinu pro opakované volby
do Zastupitelstva města Strakonice, anebo

na Městském úřadu ve Strakonicích u M. Švihálkové (tel. 383 700 221) nebo M. Vaněčkové
(tel. 383 700 210) v 1. patře budovy Na Stráži
270 (nad Komerční bankou). Každý by měl
zvážit své možnosti (zdravotní, časové) a podle
toho vyhodnotit členství v komisi.
Ve středu 20. listopadu se bude od
14.00 hod. konat I. zasedání členů okrskových
volebních komisí ve velkém sále domu kultury. Účast delegovaných členů je povinná.
Vzory kandidátních listin pro různé typy
volebních stran, prohlášení kandidáta a vzor
tiskopisu pro delegování členů od volebních
stran jsou na webových stránkách města
www.strakonice.eu/volby.
odbor informatiky

a provozu, oddělení správní

RV1901635/01
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PRO OBČANY
Cestující se mohou těšit
na moderní nádraží

Budova nádraží dozná výrazných změn
Foto: redakce

V září začala Správa dopravní a železniční cesty (SŽDC) s rekonstrukcí budovy strakonického vlakového nádraží.
Po vyklizení, sondážních pracích a zprovoznění dočasného zázemí Českých
drah (ČD) a cestujících začnou vlastní
práce na rekonstrukci, sdělila Zpravodaji mluvčí SŽDC Nela Friebová. Od zahájení prací bude rekonstrukce trvat
zhruba devět měsíců, pak bude zahájen
půlroční zkušební provoz, kdy bude
budova plně sloužit cestujícím. Předpokládaná cena je 40 milionů Kč.
Součástí rekonstrukce jsou kompletní
stavební úpravy vlastní výpravní budovy,
kdy kromě všech vnitřních instalací
nutných pro bezpečný provoz nádraží
bude opraven například krov, vyměněna
střešní krytina a dvě stropní konstrukce,
nová fasáda bude v historizujícím rázu.
V plánu je demolice přístavby bývalé restaurace. Na jejím místě vznikne služební
parkoviště.
Rekonstrukce v nezbytně nutné míře
omezí cestující v tom, že během oprav
budou odbavováni (prodej jízdenek)
a budou mít základní zázemí ve třech
mobilních buňkách, které jsou již nyní
na místě. První buňka bude sloužit
k prodeji jízdenek a jako zázemí pro
část zaměstnanců ČD, ve druhé bude
čekárna, ve třetí pak toalety. Prodejnu
novin a občerstvení provizorně přesunul
její provozovatel do stánku vedle provozní budovy ČD.
Po rekonstrukci vznikne pro cestující v přízemí budovy bezbariérově přístupná,
prostorná a moderní odbavovací a čekárenská hala s novým sociálním zázemím
s bezbariérovými toaletami. Nový informační systém přinese údaje o odjezdech
a příjezdech vlaků a také autobusů
v sousedním dopravním terminálu. S tím
bude propojen novými dveřmi z boku
budovy. 	
(red)

8

září 2019

Nekončící oslavy 370 let pivovaru

Bohatý program, spokojení návštěvníci,
objednávkové počasí a výroční speciál.
To byly hlavní atributy oslav 370 let
od založení strakonického pivovaru. To,
co počasí ubralo tradiční pivovarské
pouti, bohatě vynahradilo důstojným
oslavám jeho založení.
Ostatně 10 000 vypitých piv mluví jasně o spokojenosti návštěvníků.
Od ranních hodin probíhaly v pivovaru
prohlídky s možností degustace. Více
než pětistovka zájemců využila možnosti seznámit se se samotnou výrobou
piva a navštívit jindy uzavřené prostory
pivovarského sklepení. V odpoledním
programu si přišel na své každý. Žánry
se střídaly od regionálního folklóru,
přes dudy, metalový cimbál až k tvrdému rocku.
Před večerním koncertem se na
pódiu sešli dva ředitelé nejstabilnějších
podniků ve Strakonicích. Strakonický pivovar se rozhodl v rámci oslav
výročí věnovat padesátitisícový finanční dar strakonické nemocnici. Šek
na 45 000 Kč předal ředitel pivovaru
Dušan Krankus řediteli Nemocnice
Strakonice Tomáši Fialovi. V hodnotě
5000 Kč nemocnice obdržela nealkoholická piva pro své pacienty.
O týden později oslavy v pivovaru
pokračovaly divadelním představením.
DS Čelakovský sehrál vydařený kousek
Miroslava Horníčka Dva muži v šachu.

Snad nejlepším dárkem, který mohli
strakoničtí pivovarníci dostat a který byl
téměř symbolický v souvislosti s oslavami, byla účast strakonického pivovaru
v pivní soutěži Žatecká dočesná, kde
strakonický Dudák 11° obsadil v silně
obsazené kategorii světlých ležáků první
místo. Výtečného hodnocení se dostalo
i Klostermannovi v polotmavé verzi,
který se umístil těsně pod stupni vítězů.
Za celoroční snahu a úsilí si strakoničtí
pivovarníci ocenění zaslouží. Vždyť už
pro vás vaří pivo 370 let. Gratulujeme!
Markéta Bučoková, PR

Teplárna zavádí elektronickou komunikaci
Teplárna Strakonice již dlouhou dobu dělá
vše pro to, aby byla co nejvíce ekologická
a co nejméně zatěžovala životní prostředí.
Dalším významným krokem k ochraně přírody je zavedení elektronické komunikace.
Pomozte nám s tímto důležitým krokem
i vy a začněte využívat zcela zdarma všech
výhod elektronické komunikace. Snížíme
společně náklady na recyklaci, spotřebu
papíru, tonerů a elektrické energie, které
jsou potřeba pro tisk faktur. Jestliže vyúčtování postupujete dále svému správci,
nemusíte již nikam chodit nebo vyúčtování
znovu posílat, ale jednoduše ho přepošlete.
Pokud se rozhodnete využívat elektronickou komunikaci, stačí nám poslat
e-mailovou zprávu na teplo@tst.cz. V textu

zprávy uveďte své jméno a příjmení, číslo
a adresu odběrného místa a adresu e-mailového účtu, kam vám budeme zasílat elektronické vyúčtování. O vše se již postaráme za vás a další vyúčtování již naleznete
ve své e-mailové schránce. Za každé vyúčtování, které si převedete na elektronické,
přispějeme projektu Sázíme stromy.
I nadále máte možnost nechat si vyúčtování zasílat papírovou formou. Dovolujeme
si vás upozornit, že v tomto případě jsme
nuceni od 1. 1. 2020 na vás přenést část nákladů spojených s vyhotovením a doručením
papírového vyúčtování, a to částkou 50 Kč.
V případě dotazů nás bez obav kontaktujte. Jsme vám k dispozici. Děkujeme.
Teplárna Strakonice
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

VÝSTAVY
2. 10.-17. 11.
Sametová revoluce na Strakonicku
Unikátní fotografie a dobové dokumenty ze
strakonických ulic pořízené koncem listopadu
1989. Vernisáž 1. 10. od 16.00.
místo: černá kuchyně hradu, info: muzeum
2. 10.-4. 11.
Svědectví o službě
Výstava fotografií dokumentující poslední
věci člověka a umění doprovázet. Připravil
Jan Voběrek a Šárka Belešová ve spolupráci
s budějovickým hospicem. Pořádáno
ve spolupráci se strakonickým Domácím hospicem
sv. Markéty. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
2. 10.–1. 12.
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
Venkovní panelová výstava představuje aktuální
rekonstrukci strakonického hradu.
Vernisáž 1. 10. od 16.00 v černé kuchyni.
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum
4. 10.–24. 11.
Autorská výstava - Alexandra Bryksa
Vernisáž 3. 10. v 17.00 hod., otevřeno Út–Ne
9.00–16.00
místo: Maltézský sál a sál U Kata, info: MěKS
do 31. 12.
Výstava enkaustiky
Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana Josefa
Novotného. Přístupné během společenských akcí.
místo: sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO
1.–2. 10., 17.30 hod.
Deštivý den v New Yorku
USA, komedie, titulky, 92 min., přístupný od 12 let
1.–2. 10., 20.00 hod.
Rambo: Poslední krev
Belgie/USA, akční, titulky, 92 min., přístupný od 15 let
3.–6. 10., 17.30 hod.
Ovečka Shawn ve filmu: Farmageddon
USA/VB, anim./rodinný, dabing, 97 min.,
přístupný všem
3.–4. 10., 20.00 hod.
Joker
USA, krimi/drama, dabing, 122 min., přístupný od 15 let

5.–7. 10., 20.00 hod.
Přes prsty
ČR, komedie, 101 min., přístupný od 12 let
7.–9. 10., 17.30 hod.
Dokážeš udržet tajemství
USA, komedie, titulky, 95 min., přístupný od 12 let
8.–9. 10., 20.00 hod.
To: Kapitola 2
USA, horor/mysteriozní/thriller, titulky, přístupný od 15 let
10. 10., 17.30 hod.
The Sound is Innocent
ČR/Fra, dok./hudební, 70 min.
10.–12. 10., 20.00 hod.
Pražské orgie
ČR, drama/komedie, 112 min., přístupný od 12 let
11.–13. 10., 17.30 hod.
Angry Birds ve filmu 2 3D
USA, anim./rodinný, dabing, 86 min., přístupný všem
13.–15. 10., 20.00 hod.
Blíženec
USA, akční/sci–fi, titulky, 117 min., přístupný od 12 let
14.–16. 10., 17.30 hod.
Román pro pokročilé
ČR, komedie/romant., 95 min., přístupný od 12 let
17.–21. 10., 17.30 hod.
Zloba: Královna všeho zlého 3D
USA/VB, fantasy/dobrodr./akční, dabing,
120 min., přístupný všem
17.–19. 10., 20.00 hod.
První akční hrdina
ČR, akční/komedie/dok., 70 min., přístupný od 12 let
20.–21. 10., 20.00 hod.
Staříci
ČR/SR drama, 85 min., přístupný od 12 let
22.–23. 10., 17.30 hod.
V zajetí sítě
ČR, drama/psychol., 90 min.
22.–23. 10., 20.00 hod.
Nabarvené ptáče
ČR/SR/UKR, drama, titulky, 169 min., přístupný
od 15 let
24.–27. 10., 17.30 hod.
Sněžný kluk
USA/Čína, anim./dobrodr., dabing , 97 min.,
přístupný všem

KALENDÁŘ AKCÍ

24.–28. 10., 20.00 hod.
Poslední aristokratka
ČR, komedie, 110 min., přístupný všem
28.–30. 10., 17.30 hod.
Psí kusy
USA, anim./rodinný/komedie, dabing, 87 min.,
přístupný všem
29.–30. 10., 20.00 hod.
Zombieland 2: Rána jistoty
USA, akční/komedie/horor, titulky, 97 min.,
přístupný od 15 let
31. 10., 17.30 hod.
Addamsova rodina
USA/VB, anim., rodinný, dabing, 85 min.,
přístupný všem
31. 10., 20.00 hod.
Stáhni a zemřeš
USA, horor/thriller, titulky, přístupný od 15 let
DĚTSKÉ SOBOTY
5., 12., 19., 26. 10., 15.30 hod.
Pásmo pohádek pro nejmenší
SENIORSKÉ STŘEDY
16. 10., 9.30 hod.
Sněží!
ČR, poetické drama, 74 min.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
16. 10., 20.00 hod.
Stehlík
USA, drama, titulky, 149 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, 18.00–20.00 (½ bazénu)
Út
14.30–15.30, 20.00–22.00
St
6.00–8.00 kondiční plavání,
12.30–13.30 plavání pro důchodce,
13.30–18.00 (15.30–18.00 ½ bazénu),
20.00–22.00

INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
Čt
12.30–13.30, 14.30–15.30 plavání pro těhotné,
14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu),
20.00–22.00
Pá
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době: 4. 10. do 20.00, 12. 10.
ZAVŘENO, 28. 10. – 13.00-20.00, 29. 10. –
9.00–15.30, 20.00-22.00, 30. 10. – 6.00-8.00
kondiční pl., 9.00–18.00, 20.00–22.00
SAUNA
Po, Ne – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
Kostel sv. Markéty otevřen: Út–So:
9.30–12.00, 13.30–16.45; Ne: 13.00–17.00
(změna vyhrazena)
Středy, 18.00 fara (Velké nám. 4): Hovory
o víře – přednáška a diskuse nad obsahem
a způsobem života křesťanství
6. 10., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
6. 10., 15.00 fara – setkání pro manžele a rodiny
13. 10., 18.00 sv. Markéta – Benefiční koncert
Domácího hospice sv. Markéty, vystoupí Pražské
komorní trio
16. 10.–4. 12., 20.00 fara – Večery manželů:
Cyklus setkání pro všechny, kdo chtějí pracovat
na svém manželství; věk nehraje roli; kapacita
omezena – přihlašování viz web farnosti
18. 10., 19.00 sv. Markéta – Večer chval –
hudba, možnost prosby za konkrétní věci, díky apod.
19. 10., 17.30 sv. Markéta – Bohoslužba
s udílením svátosti Pomazání nemocných
27. 10., 18.00 sv. Markéta – Koncert
pěveckého sboru Musica animata
1. 11., 17.30 sv. Markéta – Slavnost Všech
svatých – bohoslužba
2. 11., 16.00 hřbitov (u kříže) – modlitba
za zemřelé; 17.30 sv. Václav – bohoslužba
za zemřelé (bohoslužby za zemřelé v okolí
Strakonic na webu farnosti)
3. 11., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin
s programem i pro děti
10. 11., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
(bohoslužba nebude 6. 10.)
10. 10., 17.00 Prorocký večer s Trevorem
Meierem z Kanady
17. 10., 17.00 – Okénko do duše ženy –
setkání se zážitkovým programem pro ženy
24. 10., 17.00 Spoluzávislost – kurz
s lektorem z Bodu obratu. Spoluzávislost je
chování, kdy se jedinec stává závislý na jiné
osobě a přivlastní si problém druhého.

POZVÁNKY
1. 10., 9.00 hod.
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka
a Vochomůrky
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www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
představení pro ZŠ a MŠ
místo: dům kultury, info: MěKS
1. 10., 9.00–17.00 hod.
Den seniorů
hravý den pro prarodiče s dětmi, volná herna celý
den, vstupné pro seniory zdarma
místo a info: RC Beruška
1. 10., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Bezpečný internet
místo: studovna ŠK, info: ŠK
1. 10., 9.00 hod.
Vojtěch Steklač – Bořík
čtení a poslech mluveného slova, akce nejen pro
nevidomé a slabozraké. Místo: čítárna ŠK, info: ŠK
1., 15., 29. 10., 17.00–18.30 hod.
5 o´clock Tea Talk
setkání s anglickou konverzací, zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
1. 10., 17.00–19.00 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. Místo a info: RC Beruška
2. 10., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna – den otevřených dveří
konzultace zdarma k dotacím pro SVJ i soukromé
osoby, výstavba výtahů, zateplení bytových domů aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
2. 10., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše Luboš Vinš, poetická
próza Eduard Štorch
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
2., 9., 16., 23., 30. 10., 17.00–18.00 hod.
Kurz – Bachata pro začátečníky
místo: DDM malý sál,
info: www.lastradanceacademy.cz
2., 9., 16., 23., 30. 10., 18.00–19.00 hod.
Kurz – Zouk pro začátečníky
místo: DDM malý sál
info: www.lastradanceacademy.cz
3. 10., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi v rámci projektu
na podporu pozitivního vztahu ke čtení. Přihlášky
na tel. 380 422 708 nebo v oddělení pro děti.
místo: od. pro děti ŠK, info: ŠK
3. 10., 17.00 hod.
Motocykly, které zaujaly svět
Firma ČZ si připomíná 100 let od svého založení.
Součástí její výroby byly i motocykly světové kvality.
Archivní filmy přiblíží, jak se vyráběly, kdo a kdy je
proslavil. Přednáší Robert Malota.
místo: sál ŠK, info: muzeum a ŠK
3. 10., 19.00 hod.
Promítání dokumentu – A Plastic Ocean
bude následovat krátká přednáška na téma Minimalizace (plastových) odpadů v každodenním životě
místo: obchod Bezinka, Nábřeží Otavy 328, info: ŠK
4., 18. 10., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
seznamy prodejců na www.farmarsketrhy.strakonice.eu.
Kontakt: jan.juras@knih–st.cz, tel. 721 658 244.
místo: Velké nám. pod radnicí
4. 10., 18.00 hod.
Strakonické výzvy
Beseda s odborníky z oboru architektura, urbanismus,
antropologie, dějiny umění a rozvoj města. Co nás
v městském prostoru nejvíce pálí? Co jsou šrámy
na kráse našeho města? Setkání je otevřené všem
obyvatelům a jeho cílem je pochopení širších souvislostí a hledání možných řešení. Pořádá Jsme Strakonice a EPIcentrum u příležitosti Dne architektury.

místo: sál ŠK, info: FB Jsme Strakonice
5. 10., 7.00 hod.
Výlet do okolí Dolní Sněžné
Sraz v 7.00 před nádražím ČD, v 7.10 odjezd
do Volar, v 9.20 tam bude čekat průvodce J. Pecka,
(poplatek 100 Kč). Půjdeme po zpevněných cestách
do Dolní Sněžné, k NPP Prameniště Blanice, ke sv.
Magdaleně a do Zbytin (cca 12 km). Vlak zpět jede
např. v 17.02. Trasu lze případně přizpůsobit.
info: pobočka ŠK Za Parkem
5. 10., 8.30 hod.
Běh okolo Kuřidla
start první kat. v 10.00, hlavní kat. v 11.45
místo: koupaliště v Habeši, info:
https://kuridlo–strakonice.webnode.cz/
5. a 19. 10., 19.00–22.00 hod.
Milonga – tančírna argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
6. a 20. 10., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
6. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
loutková pohádka, hrají Rodiče a přátele MŠ Lidická
Strakonice. Místo: KZ Mír, info: MěKS
6., 18. a 25. 10.
Taneční kurzy 2019
6. 10. od 14.30 a 17.00, 18. a 25. 10. od 17.30
a 20.00 hod. Místo: dům kultury, info: MěKS
7., 14., 21. 10., 18.00–19.00 hod.
Kurz – Salsa pro začátečníky
místo: DDM, info: www.lastradanceacademy.cz
8., 10. 10., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se můžete
na: jan.juras@knih–st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská
8., 22. 10., 18.00–20.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
každý měsíc turnaj o ceny, bez registrace, zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
8. 10., 19.00 hod.
KPH – Tre Sense a Ani Vardanjan
místo: dům kultury, info: MěKS
9. 10., 17.00 hod.
Minerály horního Pootaví
Aleš Červený – přednáška s promítáním
místo: sál ŠK (hrad), info: ŠK Za Parkem
9. 10., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ Strakonice
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
10. 10., 13.00 hod.
6. setkání s Policií ČR – Projekt Senior
vystoupí DS Čelakovský
místo: Rytířský sál, info: infocentrum pro seniory
10. 10., 17.00 hod.
Barrandovská bohéma?
Beseda s filmovým historikem, scénáristou a publicistou Pavlem Taussigem a představení jeho nové knihy.
místo: sál ŠK, info: ŠK
10., 24. 10., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
11., 12. 10., 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019 – prodloužená lekce
místo: dům kultury, info: MěKS
11. 10., 20.00 hod.
Latino párty
místo: Caffé Jezárky, info: www.lastradanceacademy.cz
13. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Perníková chaloupka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ Mír, info: MěKS

Zpravodaj města Strakonice
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13. 10., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek
místo: dům kultury, info: MěKS
13., 27. 10., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: DDM malý sál, info:
www.lastradanceacademy.cz
13. 10., 18.00 hod.
Koncert – Pražské komorní trio
místo: kostel sv. Markéty
14. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Studio Dva
Vzpomínky zůstanou
místo: dům kultury, info: MěKS
15. 10., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
E–mail – posíláme první poštu. Místo: studovna ŠK,
info: ŠK
15. 10., 16.00-19.00 hod.
Kurz přírodní zahrady
Téma sklizeň a příprava zahrady na zimu, přihlášky
na jan.juras@knih-st.cz, tel. 721 658 244
místo: Říční ul., Katovice
15. 10., 17.00 hod.
Život na jihočeském venkově v 19. století
Přednáší etnograf Prácheňského muzea v Písku J. Kouba.
místo: sál ŠK, info: muzeum a ŠK
15. 10., 19.00 hod.
Irská taneční show
místo: dům kultury, info: MěKS
16., 17. 10., 9.00 a 10.00 hod.

Výchovný koncert pro základní školy
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ
16. 10., 17.00 hod.
Zelené otazníky – Jaký vliv má zeleň na globální klimatickou změnu?
hovořit budou odborníci na údržbu krajiny Jaroslav
Šíma a Vladimír Kavka. Místo: sál ŠK, info: ŠK
16. 10., 19.00 hod.
Koncert Démophobia (ZNC)
místo a info: čajovna Pod Stolem
17. 10., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Korálkové podložky
Pomůcky a materiál na ukázku budou připraveny, ale
hodilo by se přinést i vlastní (korálky)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
17. 10., 19.00 hod.
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
místo: dům kultury, info: MěkS
19. 10., 8.00-11.00 hod.
Strakonický blešák
vstup pro prodejce v 7.30, přihlášky od 9. 10.
místo: letní plavecký areál, info: iparkosova@seznam.cz,
tel. 602 811 600
19. 10., 10.00–16.00 hod.
Posvícení
závěrečná akce sezony, vystoupí Kovářovan
místo: vodní mlýn Hoslovice, info: muzeum
19. 10., 19.00 hod.
Barbora Poláková Tour 2019
místo: dům kultury, info: MěKS
20. 10., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje

koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
20. 10., 19.00 hod.
Taneční kurz pro dospělé
1. lekce pro začátečníky, přihlášení na tel.
604 609 594, e–mailu tanecnikurz@centrum.cz.
místo: zrcadlový sál sokolovny
21.–26. 10.
Slovoslet 2019
festival mluveného slova a poezie
od 20. 10., 16.00 Nakresli mi… výstava graffiti maleb
inspirovaných Malým princem, šablony vzniknou pod
vedením J. Petrášové a ve spolupráci s DDM, čajovna
Pod Stolem, Velké nám. 44
21. 10., 16.00–18.00 Divadlo jako cesta k sobě –
H. Kotálová, P. Kadlecová, čajovna Na Půdě (věk 15
– 21 let, příp. dle domluvy)
21. 10., 16.30–19.30 Práce s hlasem 1 – R. Ahmedová, sál ŠK
21. 10., 16.00–20.00 Tvůrčí psaní – R. Nekuda, od.
pro dospělé ŠK
22. 10., 16.00–20.00 Kultura mluveného projevu –
Z. Lukešová, sál ŠK
23. 10., 16.00–20.00 Práce s hlasem 2 – P. Sovová,
Mana, Lidická 194
24. 10., 15.30–18.30 Přednes – J. Lhotská, V. Malota, sál ŠK
24. 10., 19.00–21.00 Poezie ve školní výuce (seminář pro pedagogy) – J. Lhotská, dětské od. ŠK
25. 10., 8.30–9.30 Africké povídačky – vyprávěná
inscenace/program pro školy
25. 10., 16.00–18.00 Pohádka – zážitkový program
pro rodiče s dětmi (DramArt), od. pro děti ŠK
25. 10., 16.00–20.00 Improvizace – M. Jelínková, sál ŠK

INZERCE

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
100 LET 1920 - 2020

PODZIMNÍ DETOX

Den otevřených dveří: 14. 11. 2019 od 14.30 do 18 hod.

Šance pro nadané
páťáky a deváťáky

RV1901721/01

Gymnázium Strakonice opět
otevírá útočiště pro všechny, kteří
- mají talent
- chtějí se rozvíjet
- uvažují o vysokoškolském studiu

Tel.: 383 321 281 / e-mail: skola@gymstr.cz / www.gymstr.cz

SENZAČNÍ VINYL

DETOXIKUJTE A POSILNĚTE SVÉ TĚLO PO LÉTĚ
A PŘIPRAVTE SE NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ PODZIMU!

od 341 Kč/m2

Balíček Do formy po létě nabízí nejen bylinky, ale i odborné poradenství
a měření, týdenní jídelníček a spoustu receptů.

Cena balíčku:
998 Kč

AKCE PLATÍ: od 7. 10. do 21. 10. 2019

V rámci balíčku získáte tyto
produkty a služby:

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156

Vstupní a výstupní
bioimpedanční měření a podrobné
vysvětlení výživovým poradcem
SAMBUKI – složení: černý bez.
VADESSA – složení: papája, syrovátka, laktobacily.
FIBROKI VLÁKNINA – čistí a vyživuje střeva. Složení: kombinace
stravitelných a nestravitelných složek.

RV1802702/10

Recepty na zdravé
pokrmy

Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 735 753 208
www.facebook.com/naturhouse.cz • www.naturhouse-cz.cz • @naturhouse_cesko
Balicek_po_lete_A1.indd 1
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BNK, a.s.
Volyňská 189, Strakonice
tel.: 383 328 493

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so: 8–12

RV1900050/04

Exkluzivní bylinné produkty

Týdenní stravovací plán

Rozv
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25. 10., 16.00–20.00, 26. 10., 9.00–13.00 Rozhlasová povídka – J. Doubrava, rozhl. studio DDM
25. 10., 17.00 Literární večer – autorská čtení. R. Szpuk,
J. Němčík, M. Pech, M. Boček, čajovna Pod Stolem
26. 10., 9.00–12.00 Vyprávěj pohádku! Storytelling,
sál ŠK
26.10. Program pro rodiny s dětmi, společenský sál,
ŠK: 14.00–15.00 Vyber si pohádku, 15.00–16.00
Medvědí pohádky, 16.00–18.00 Divotvorný mlýnek
26. 10., 19.00 Program pro dospělé, Ostrov 1415:
19.00 prezentace výstupu rozhlasové dílny J. Doubravy a DDM, 20.00 – 20 000 Židů pod mořem – improvizační divadlo

NEJEN PRO SENIORY
• Infocentrum pro seniory vás zve na
procházky nordic walking s Jaroslavou
Prokopovou. Konají se 1., 8., 15., 22.
a 29. října. Sraz je v 9.00 hod. před
infocentrem pro seniory, U Sv. Markéty
58. Více informací u J. Prokopové, tel.
731 538 867.
• Ve čtvrtek 10. října se v Rytířském
sále hradu od 13.00 hod. uskuteční
preventivní akce spojená s divadelním
představením. Divadelní soubor Čelakovský sehraje scénky, které vycházejí ze skutečných případů nekalých
praktik pachatelů. Jak se v takových
případech zachovat, okomentují příslušníci Územního odboru Policie ČR
a Městské policie Strakonice. Vstup je
zdarma.
• Rada seniorů ve spolupráci se STARZ
Strakonice pořádá blešák v sobotu
19. října od 8.00 do 11.00 hod. v letním plaveckém areálu. Více informací
na tel. 602 811 600 či na e-mailu:
iparkosova@seznam.cz. Zájemci se
mohou přihlašovat od 9. října.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Do Strakonic zavítá Nebeská pošta

Přání Ježíškovi mohou letos strakonické
děti poslat Nebeskou poštou, která zavítá
na Velké náměstí v sobotu 30. listopadu.
Andělské poštovní úřednice dopisy předají
andělskému rytíři, který je na svém bílém
koni doručí Ježíškovi. Rytíř navíc rozsvítí
vánoční strom. Zájemci mohou své přání
poslat buď obyčejně, nebo doporučeně, první způsob je zdarma, druhý vyjde na 30 Kč.
Výtěžek poslouží na nákup dárků pro
nemocné děti. Nebeská pošta bude fungovat
od 15.00 hod., v 16.00 začne doprovodný
program. Více informací přineseme v příštím vydání Zpravodaje. 
(red)
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Slavnostní shromáždění u příležitosti oslav
101. výročí vzniku Československa
13.30–14.00 hraje Nektarka, 14.00 kladení věnců
místo: pomník u hřbitova, info: MěKS
29.–30. 10., 6.30–16.00 hod.
Příměstský podzimní tábor
pro děti ve věku 4–12 let
místo a info: RC Beruška
30. 10., 19.00 hod.
Můj báječný rozvod – Geraldine Aron
hraje Eliška Balzerová
místo: dům kultury, info: MěKS
31. 10., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
zmrzlina, materiál bude k dispozici
místo: od. pro děti, info: ŠK
31. 10., 17.00 hod.
Proměna hradu aneb Co přináší rekonstrukce
Přednáší ředitelka muzea I. Říhová a R. Malota.
místo: sál ŠK, info: muzeum a ŠK
2. 11.
Koncert kapely Wohnout
předkapela Civilní obrana. Info: MěKS
3. 11., 14.30 a 16.30 hod.
O dobré duši – loutková pohádka
místo: KZ Mír, info: MěKS

Nabídka dílen, prodej vstupenek v síti Goout.cz od
1. 9. (info na www.slovoslet.cz). Pořádá Sunshine
Cabaret, z. s., ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou a DDM Strakonice.
21. 10., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
po USA z L. V. barevnými pouštěmi do L. A.
místo a info: gymnázium
21. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Pantheon Production
Nalevo od výtahu
místo: dům kultury, info: MěKS
22. 10., 16.00–18.00 hod.
Kreativní rodinná dílna
výroba halloweenských svícnů, vhodné pro rodiče
s dětmi od 4 let. Místo a info: RC Beruška
22. 10., 19.00 hod.
České tajemno
Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější domácí
záhady. Místo: Rytířský sál, info: MěKS
23. 10., 17.00 hod.
Robert Fulghum je opravář osudů
scénické čtení a seznámení s posledním románem R. Fulghuma Opravář osudů, akce se zúčastní sám autor
místo: spol. sál ŠK, info: ŠK, koná se v rámci Slovosletu
23. 10., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ Strakonice
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
26. 10., 20.00 hod.
Retro disko s Milošem Zemenem
50 let na hudební scéně, 7000 diskoték
místo: dům kultury, info: MěKS
26. 10., 19.00–22.00 hod.
Ochutnávka vína
místo a info: čajovna Pod Stolem
27. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Zlatovláska
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ Mír, info: MěKS
27. 10., 17.00–19.00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem
28. 10., 13.30 hod.

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči.
Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci
bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy
v 16.00 před zámkem u vývěsky ŠK: 4. 10. pojedeme
do Řepice (na hřiště a do lesa), autobus odjíždí z nást.
č. 4 v 16.30 z aut. nádraží, zpět pěšky nebo v 18.40
vlakem, 11. 10. si ukážeme výrobu jednoduchého
krmítka z dostupného materiálu, 18. 10. nasbíráme
podzimní plody, vyrobíme z nich figurky (pod střechou).
Za větrného počasí si na kteroukoliv schůzku vezměte
draka. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380,
380 422 720) nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Pro rodiny a manžele
Tak jako každý člověk má rodiče, žije
v základních lidských vazbách, tak i všechny
aktivity pro setkávání lidí v církvi se nějak
týkají života rodin. Nicméně i základní rozměr
rodiny, tedy rodiče a děti, je třeba vnímat jak
v jeho přínosu pro okolí a společnost, tak
v potřebách, křehkostech a podpoře.
Někdy stačí už jen příležitost k neformálním rozhovorům během táboráků, po koncertech nebo třeba po nedělní bohoslužbě.
Děti tak snáze vytvářejí sociální návyky,
rodí se kamarádství a přátelství. Dospělí
mimoděk dojdou k inspiracím, povzbuzení,
někdy i řešení svých otazníků. Poslouží
tomu i společné výlety, putování, voda
a další aktivity.
Jsou chvíle, kdy jednotlivě nebo společně
probíhají pro členy rodin rozhovory rozplétající aktuální situaci, někdy je nabídnuto
dlouhodobější doprovázení.

Kromě toho nabízíme ve farnosti zpravidla
první neděli v měsíci Setkání manželů a rodin,
kam manželé mohou přivést také děti, které
mohou pod dohledem strávit čas v místnosti
s hračkami a také společnou hrou. Dospělí
mezitím otvírají témata, kterými žijí. Kromě
toho přibírají téma, jež je předem dohodnuto
a kterému věnují svou diskusi, a tak jsou si
navzájem obohacením. Na setkání nechybí
zpěv a modlitba – především za věci spojené
se životem rodiny.
Od 16. října pořádáme také Večery manželů, které jsou určeny pro páry žijící v manželství už několik let, které chtějí svůj vztah
„oprášit“, povzbudit nebo prohloubit. Všechny
vztahy potřebují péči a snahu pracovat na nich.
Kdokoli by měl dojem, že tak chce činit pro
svou rodinu, je zván a informace nalezne
na farním webu nebo nás může kontaktovat.
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Ze zápisníku městské policie
Více než 560 událostí řešily hlídky městské
policie během druhého prázdninového měsíce. Na Policii ČR jsme předali tři podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci
řešili více než 150 událostí na váš podnět.
Více než 180 přestupků jsme zaznamenali
v dopravě. Mezi stálé hříšníky patří cyklisté, 18 jich bylo řešeno v příkazním řízení
na místě. Znovu jsme zaregistrovali řidiče
bez řidičského oprávnění. Krátce před
20.00 hod. 8. srpna strážníci kontrolovali
parkoviště u pivovaru. Narazili na řidiče
motocyklu, na kterém nebyla připevněna
registrační značka, zjistili, že dotyčný
nevlastní ani řidičský průkaz. Proto ho
předali Policii ČR. Jednu osobu museli
strážníci převézt na záchytnou stanici.
Krátce po 22.00 hod. 12. srpna jsme přijali
oznámení o tom, že v ulici Mírová leží
na zemi nějaký člověk. Strážníci zde našli
opilého muže. Výsledek dechové zkoušky
- 2,36 promile alkoholu. Vzhledem k tomu,
že neměl žádná zranění a nebylo jej možno
nikomu předat, rozhodl lékař o jeho převozu

právě na záchytnou stanici do Českých
Budějovic.
Řešili jsme i ojedinělý případ, kdy se
v jednom z bytů zabydleli netopýři. Ve večerních hodinách 31. srpna byli strážníci požádáni majitelkou bytu v ulici Krále Jiřího
z Poděbrad o vyřešení jejího problému s netopýry, kteří se jí dostali do bytu otevřeným
oknem. Hlídce se nakonec podařilo z bytu
všech šest nezvaných hostů dostat. Druhý
den jsme jich z tohoto bytu vyháněli 15.
Co nás v poslední době nejvíce zlobí, je
bezohlednost některých občanů, kteří si
místo pro běžný odpad pletou se sběrným
dvorem. Často se stává, že kdosi vyhodí
kus nábytku k popelnicím. Tyto však mají
sloužit pro běžný odpad vyprodukovaný
v domácnostech. Ve Strakonicích na odpad
typu nábytek apod. funguje sběrný dvůr.
V případě, že strážníci narazí na někoho,
kdo se bude zbavovat starých, nepotřebných
věcí odložením k popelnicím, budou jej řešit
za založení černé skládky.
Milan Michálek, velitel městské policie

Z MĚSTA
Poskytovatelé sociálních služeb
Nevíte, jakou odbornou pomoc vyhledat
v neobvyklých životních situacích?
Chcete mít přehled o službách, které jsou
ve vašem okolí poskytovány a souvisejí
se sociální oblastí? Co je to seniorská
obálka a jak funguje senior taxi? Odpovědi na tyto otázky dostanete na Představení poskytovatelů sociálních služeb,
které se bude konat 7. 10. od 9.00 hodin
v Rytířském sále.
Akci připravilo město Strakonice
ve spolupráci se SOS Šumavsko, z. ú.,
a je financována z ESF v rámci projektu
Komunitní plánování sociálních služeb
pro ORP Strakonice. 
SOS Šumavsko

Pozvánka na tvoření
Zveme vás 23. října od 9.00 hod.
do infocentra pro seniory na tvoření
dušičkových věnců. Poplatek je 50 Kč.
Materiál a lektor zajištěn. Nutná
registrace.
Marie Žiláková,
infocentrum pro seniory
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ROZHOVOR

Valná hromada potvrdila strategii
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

O současné situaci v Teplárně Strakonice (TST) a jejích plánech jsme
hovořili s generálním ředitelem Pavlem
Hřídelem.
Proběhla náhradní valná hromada
(dále jen VH), která byla opět bez účasti
hlavního akcionáře, tedy bez zástupců
města. I přesto vás akcionáři potvrdili
do funkce členů představenstva. Čekal
jste to?
Doufal jsem, že akcionáři ocení již proběhlé změny ve společnosti a přijmou nově
nastavenou strategii. Na této náhradní VH
se výjimečně rozhodovalo bez politického
vlivu a rozhodl druhý nejsilnější kvalifikovaný akcionář, společnost Sev.en. Tohoto
akcionáře rozhodně nemůže nikdo podezírat z toho, že má politické zájmy, naopak
sleduje pouze ekonomické cíle. Pokud by
tedy akcionáři nesouhlasili s našimi kroky,
tak by bylo logické, že by mě i obchodního a finančního ředitele Tomáše Přibyla
odvolali. To se ale nestalo. Nicméně nás
podpořili i ostatní akcionáři a získali jsme
99,98 % podpory. Tentokrát se dařilo oddělit dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí,
tedy politiku a podnikání.
Myslíte si, že se nemůže TST v budoucnu
dostat do hlavního zájmu politiků, kteří
v ní budou opět ovlivňovat situaci?
Je logické, že budou sledovat své zájmy
akcionáře, vždyť město má 77 % akcií, ale
rozhodující bude skutečnost, jak silně se
budou politici vměšovat do řízení společnosti. Co vnímáme jako důležité, je to,
že v představenstvu jsme dnes tři členové
profesionálové (představenstvo má celkem
pět členů), takže v zásadní míře ovlivňujeme technické a ekonomické směřování
společnosti. Díky dnešní silné podpoře
akcionářů napříč celým spektrem je zcela
jasné, že rozhodnutí pana starosty o obsazení manažerských pozic „profesionály“
bylo správné. Každý by si měl uvědomit
bez ohledu na to, jaký je jeho faktický
politický názor, že tenhle stav by bez předcházejícího rozhodnutí nikdy nenastal. Dal
„profesionálním manažerům“ plnou důvěru
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a dokázal tak odpolitizovat nejvýznamnější
městskou společnost.
Dobře, ale tím, že je TST vlastněná
ze cca 77 % městem, musíte sledovat
zájem hlavního akcionáře (tedy města),
a pokud na vás politici budou požadovat
nízkou cenu tepla, tak ji občanům musíte nabídnout.
To není tak úplně pravda a cena tepla
nemá mít s politikou nic společného.
Hlavní je ekonomika a skutečnost, že
každá společnost podniká za účelem zisku.
Na druhé straně je jasné, že nelze sledovat
jen okamžitý zisk a zdražovat teplo bez
rozmyslu. TST působí na státem regulovaném trhu a zde k tomu máme navíc i silnou
konkurenci. Nemůžeme jen nečinně sedět
a čekat, až nám seberou naše zákazníky.
I my musíme být aktivní, sledovat potřeby
trhu a reagovat na konkurenci a její ceny.
Proto není cena tepla politický, ale čistě
ekonomický faktor.
Tomu rozumím, ale na konci roku 2018
teplárna avizovala zdražení, a nakonec
bylo vše jinak. Chcete říci, že to nebylo
politické rozhodnutí?
Zarážející je, že původní návrh zvednout
ceny o 30 % byl od počátku prosazovaný
bývalým generálním ředitelem (GŘ), který
byl paradoxně také sociální demokrat.
Nikdo z ostatních členů představenstva
s předloženým návrhem nesouhlasil.
Osobně jsem tehdy navrhoval zdražení
mezi 5 až 7 % a doporučoval hledání úspor
společně se změnou výroby. Nicméně GŘ
nás tehdy přesvědčoval, že jeho strategie
je jediná možná. Jak víte, vývoj na trhu
byl pak hodně turbulentní a avizovaná
cena vzbudila značný rozruch. Proto došlo
ke svolání mimořádného jednání představenstva i za přítomnosti dozorčí rady
a tam se mi podařilo přesvědčit většinu
členů představenstva, že změna strategie
je nutná. Bohužel avizované zdražení
napáchalo obrovskou reputační škodu. Pak
už musel přijít strategický krok s cenou.
Takže finální pokles a zdražení jen o 2,5 %
nebyl vůbec politický krok, ale řekněme
rozhodnutí krizového manažera. Představte
si skutečnost, že bych tehdy nepřesvědčil

politiky, aby zrušili původní rozhodnutí.
Opravdu si myslíte, že by občané platili
o 30 % víc za teplo?
Jaká tedy bude cena tepla v budoucnu?
Záleží, v jakém horizontu a jaké zákazníky
máte na mysli. Rozhodně ale není pravda,
že by teplárna brzy zdražovala o 20 nebo
i více procent.
Pro sdružení vlastníků jednotek a malé
zákazníky neplánujeme zásadně zdražovat
teplo. Cílem je, aby zákazník případný
nárůst ceny ani nezaznamenal. Jsou pochopitelně i velcí zákazníci, se kterými již
probíhá jednání o dlouhodobých smlouvách o dodávkách tepla. Snažíme se jim
nabídnout jistotu ceny, a za to pochopitelně
ale i my něco chceme. Tím je dlouhodobý
kontrakt na jasně specifikované množství
odebraného tepla.
Chápu, že mi zatím nemůžete říci přesnou cenu tepla pro občany města, ale
můžete být více konkrétní?
Naším cílem je dostat se cenově pod
republikový průměr, což se nám, doufám,
povede již příští rok. Vzhledem k tomu,
že dojde ke snížení DPH z 15 na 10 %,
můžeme tedy maloodběratelům nabídnout
prakticky lepší cenu tepla, než máme dnes.
Asi není žádným tajemstvím, že TST
měla v minulosti finanční potíže, a i vy
jste o nich otevřeně hovořil. Jak jste
na tom opravdu?
To je opět tak komplexní otázka, že se
nedá odpovědět jednou větou, a znovu
záleží na tom, z jakého úhlu se na to
podíváme. Já osobně nejsem plně spokojen
s hospodářskými výsledky, přestože jsme
dosáhli obrovských úspor změnou strategie výroby. Podle úplně původních plánů
jsme měli mít v roce 2019 ztrátu kolem
85-90 milionů Kč, což předcházející GŘ
chtěl vyřešit právě a jen zdražením tepla
při omezené výrobě. My jsme se rozhodli,
že vše změníme, a první tři měsíce jsme
na tom intenzivně pracovali. Řešili přechod
na ekologické palivo, zvýšili výrobu elektrické energie, naplánovali důležité opravy,
proběhl interní audit smluv, nastala důsledná kontrola cashflow atd. Na konci března
Zpravodaj města Strakonice

ROZHOVOR

vedení teplárny

no, co řeknu, může být využito či zneužito,
a proto není rozumné tento stav detailněji
komentovat.
Ale pokud zmiňujete nevýhodné smlouvy,
tak za ně někdo musí být zodpovědný.
Opakovaně zaznamenávám kritiku představenstva za předcházející rozhodnutí, ale
už jsem několikrát řekl, že podklady pro
představenstvo připravuje a předkládá generální ředitel společnosti se svým týmem
odborníků.
Teplárna Strakonice v současnosti spaluje 40 % biomasy

jsme měli vše připravené a odsouhlasili
strategii. Pak jsme seznámili s plánem banku a spustili změny. Podle některých nám
již v červnu měla dojít hotovost, neměli
jsme mít na výplaty a dávno zkrachovat.
Jak vidíte, není to pravda, stejně jako
zvěsti, které ve Strakonicích kolují, že nás
někdo tajně sponzoruje. Uplynulé pololetí jsme interně uzavírali se ziskem cca
14 milionů Kč, ale upozorňuji, že to bylo
bez emisních povolenek. Pokud vezmeme
v úvahu nákup emisních povolenek, které
negativně ovlivnila právě výroba 1. čtvrtletí, kdy se podle původního plánu spalovalo
jen uhlí, jsme ve ztrátě cca 17 milionů.
Na účtu jsme na konci 1. pololetí měli více
než 60 milionů Kč.
Jaký bude předpokládaný hospodářský
výsledek na konci roku 2019?
Zatím nelze zcela predikovat, jaká ztráta
bude na konci roku, protože nás samozřejmě zásadně ovlivní topná sezona. Předpokládáme, že dosáhneme vyššího obratu
oproti plánu, ale pravděpodobně budeme
mít celkovou ztrátu více než 30 milionů.
Jakákoliv ztráta je špatný výsledek, ale
pokud se na to podíváte optikou původní ztráty, tak jsme během roku dokázali
najít rezervy kolem 50 milionů. A to je už
velmi zajímavé číslo. Připravujeme další
změny ve výrobě, které umožní realizovat
úspory i v příštím roce.
A kde chcete hledat další úspory, o kterých mluvíte?
Zpravodaj města Strakonice 



Il. foto: Teplárna Strakonice

Zaměříme se na správné načasování oprav
a odstávek, optimální výrobu elektrické
energie, která nám pomáhá rozmělnit fixní
náklady. Ekologický provoz s biomasou
umožňuje využívání podpůrných programů. Jak jsem již uvedl, tak 1. čtvrtletí jsme
spalovali jen uhlí. Pak jsme přešli na spoluspalování biomasy a každý měsíc jsme
zvyšovali procentní podíl. Dnes spalujeme
maximální povolený poměr, který je 40 %,
a řešíme integrované povolení, které nám
umožní v roce 2020 využívat v kotlech K1
a K2 biomasu v maximální možné míře.
Dále nás ještě čeká úprava technologie,
která tento přechod od uhlí k biomase
umožní. Nemá smysl zacházet příliš
do technických detailů, ale je toho docela
dost, co musíme ještě dořešit.
Co odpojování zákazníků? Jak situaci
vnímáte?
Pokud vím, nepřišli jsme o žádného zákazníka. Pochopitelně situaci na trhu nepodceňujeme. Uvědomujeme si realitu a působení konkurence, řešíme různé varianty
dalšího vývoje. Chceme být na všechny
možnosti dobře připraveni.
Zmínil jste audit smluv, jak dopadl?
Již máme ověřeno, že některé smlouvy
jsou vyloženě pro TST nevýhodné, a my
dnes vedeme jednání s našimi partnery
se snahou vše napravit. V případech, kdy
nejsme schopni se dohodnout, jsme podali
trestní oznámení, a nebo se připravujeme
na soudní spor. V tomto okamžiku všech-

Jak to myslíte?
Máme zde různé přesahy právní a morální
zodpovědnosti. Pro mě je v tomto okamžiku
zodpovědný primárně ten, kdo připravuje
podklady a předkládá návrhy. V těchto konkrétních případech je připravoval a předkládal představenstvu generální ředitel
společnosti se svým týmem odborníků. Pokud předkladatel zmanipuluje a nebo upraví
účelově podklady, tak to má pochopitelně
vliv na vlastní rozhodování představenstva.
Pokud k tomu ještě selže i advokát, který
má odborně radit představenstvu, tak je
správné rozhodnutí téměř vyloučeno. Ale
více k tomu v této fázi už neřeknu.
Tak tedy otázka na závěr, jak změny
vnímají zaměstnanci teplárny?
Věřím, že vnímají situaci dobře, vždyť
všechny změny dokázali zrealizovat jen
oni sami za velmi krátký čas. Je za tím
obrovský kus práce. Dokázali přejít na zcela
nové palivo během jednoho měsíce, i když
původní managment společnosti tvrdil, že to
technicky nelze, několikanásobně se podařilo zvýšit výrobu elektrické energie. Prostě
dostali možnost se rozhodovat sami a oni
udělali maximum proto, aby cesta společnosti k lepšímu hospodaření byla možná.
Já jen mohu za sebe a Tomáše Přibyla
říct, že jsme opravdu moc rádi a děkujeme
za to, že nás teplárenští tak rychle přijali
mezi sebe a pomohli nám pochopit, co je
třeba udělat a změnit. Je zde stále hodně
práce, kterou musíme dodělat, ale věřím,
že jsme vykročili správným směrem a příští rok již dostaneme společnost do černých
čísel. Neříkám, že to je jednoduché, ale
děláme pro to všichni maximum.
září 2019
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvrt

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

Překvapivá volnost
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800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

