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Přijďte vzpomenout oslav 
vzniku Československa

Pozvánka na pietní  akci u příležitosti Dne 
vzniku samostatného státu – Československa. 
Jako tradičně u pomníku padlým u kostela  
sv. Václava od 14:00 hodin ve čtvrtek  
28. října. 

Černé skládky 

Nešvar moderní doby se začíná rozmáhat 
napříč celým městem. Je nejvyšší čas 
zamyslet se nad touto otázkou. Jaké bude 
řešení? Pokud nepomohou domluvy, tak třeba 
i obnovení poplatku za svoz komunálního 
odpadu. 

Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 
ve dnech 8. a 9. října. Důležité informace pro 
voliče, kteří se nemohou dostavit do volební 
místnosti ze zdravotních důvodů, naleznete 
na straně 6. Nepřehlédněte. 

STRAKONICE POMOHLY  
NAPLNIT KONTO PRO JAKOUBKA
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Partner pro velkou rodinu
Velká rodina si zaslouží pohodlí. A k tomu spoustu místa. Proto s sebou nový Caddy v krátké i dlouhé verzi (Maxi) přiváží místo až pro sedm 
osob. O vaše pohodlí se postarají přední sedadla ergoComfort a nový podvozek s prvotřídními jízdními vlastnostmi a komfortním tlumením 
nerovností. Do digitálního světa vás přenese nejmodernější interiér s až 10,5palcovou obrazovkou infotainmentu, zobrazením navigace 
na digitální přístrojové desce před řidičem a s mnoha praktickými odkládacími prostory. Vaše bezpečí má na starost 19 nejmodernějších 
asistenčních systémů, včetně např. hlídání mrtvého úhlu a čtení dopravních značek. Ať už vám zítřek chystá jakékoliv výzvy, s vozem Caddy 
v tom nikdy nebudete sami. Jste připraveni na novou posilu?

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g/km.

Připraven na vše, 
co vám zítřek přinese
Nový Caddy

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Poznejte se osobně s naším novým  
SUV vybaveným pro každou příležitost  
a přijďte si ho vyzkoušet na vlastní kůži.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online 

nebo telefonicky.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,0–203,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
ODRAZ VAŠÍ OSOBNOSTI

Ilustrativní fotografie
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ÚVOD
Černé skládky – hrozba moderní doby

Černé skládky jsou krutou realitou 
dnešní doby. Nadbytek jak potravin, 
tak spotřebního zboží s sebou zákonitě 
nese produkci nepotřebných obalů, ale 
i samotných věcí, které buď doslouží, 
anebo se přestanou líbit či hodit do do-
mácnosti. V tu chvíli nastupuje nerudov-
ská otázka: kam s nimi? 

Ti zodpovědnější z nás, a chce se věřit, že 
takových je většina, jednoduše odvezou 
přebytečnou věc do sběrného dvora. Ostat-
ně ten je k tomu určený a doma bych si pře-
ce také nesypal nepořádek pod nohy. Rádi 
se díváme na upravené a čisté okolí, a tak 
nějak rozum velí, že ani k okolí, kde žiji, se 
nebudu chovat macešsky a obtěžovat sebe 
i druhé notorickým ignorováním pravidel 
pro odkládání odpadů. Bohužel, tento 
nešvar se stává běžnou praxí. U kontejnerů, 
zejména v několika vytipovaných lokali-
tách, se objevují staré kusy nábytku, ko-
berců, krabic, výjimkou není ani sanitární 
technika. V tu chvíli se nabízí otázka, proč, 
když už je ten těžký odpad naložený v autě, 
není odvezen tam, kde se legálně odkládá? 
Logicky se začnou ozývat ti, u kterých by 
něco podobného vůbec nepřipadlo v úvahu, 
bijí na poplach, a v první v řadě viní město. 

Ano, město je tím viníkem, který způsobil, 
že je nepořádek u popelnic! 

V nedávné době jsme byli svědky, kdy 
byl člověk odkládající odpad na místo, 
které k tomu není určené, přistižen téměř 
přímo při činu. To je pak jednoduché. 
Policie a úřady si s takovým výtečníkem 
poradí. Ze zákona může pokuta vyšplhat 
až na padesát tisíc. Co však dělat, když už 
je po všem a na místě zbyde jen hromada 
odpadu, a z nás je hromádka neštěstí? 
Chce to více si všímat a třeba i zpovzdálí 
zdokumentovat, zavolat městskou policii 
a nebát se součinnosti. Nakonec – když se 
jiní nebojí dělat nepořádek… To se ale také 
vždycky nepovede a pak už zbývá jen, aby 
nastoupili další aktéři, kteří to všechno 
odklidí, zlikvidují a město, ano to město, 
které je poháněno k zodpovědnosti, to na-
konec zaplatí. Jaká škoda, stojí to spoustu 
peněz, které by dozajista šlo využít smyslu-
plněji. Třeba na dětská hřiště, koše, lavičky, 
výzdobu. Našlo by se toho hodně. 

Líbivé úvahy stranou, nastupuje realita. 
Nabízí se i tvrdé řešení znovuzavedení 
poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Jednoduše to za „černoskládkaře“ zapla-
tíme my, nebo se naopak všichni budeme 
snažit, aby se černé skládky, a je úplně 
jedno, jestli jsou v lese anebo u kontejnerů, 
netvořily. Zkuste popřemýšlet. 

Břetislav Hrdlička, starosta

Asi nejsem sám, kdo si klade otázku,  co 
udělat, aby svět kolem nás byl lepším. 
Jednou z takových příležitostí jsou volby. 
Je jasné, že nás nenaučí být jeden 
ke druhému lepší, slušnější, ohleduplnější 
či empatičtější, ale tak nějak v nich pod-
vědomě vidíme možnost celkové změny. 
Jenže jaká ta změna vlastně má být, 
a kdo z politiků nám ji zaručí? Jak zjistit, 
že ti, co na nás se zaťatými pěstmi shlíží 
z billboardů, myslí svá gesta upřímně? 
Téměř každý z lídrů je vzdělaný, prošel 
kratší či delší praxí, má jasný pohled 
na vývoj. Ale kde vzít jistotu, že právě 
ten lídr je tím, kdo zajistí lepší fungování 
Česka na roky budoucí? 

Osobně bych rád, aby se do nejvyšší 
politiky dostali charakterní, moudří lidé 
prosazující moudrá řešení. Nikoliv lidé 
tvořící zákony proto, aby vyhovovaly vy-
braným úzkoprofilovým zájmovým sku-
pinám. Rád bych, aby to byli lidé, kteří 
budou stavět na základech našeho 
suverénního státu, na naší historii, takoví, 
kteří nás nezaprodají za laciné sliby. 

Vím, že takové v současné nabídce 
není jednoduché najít, a tak se budu 
snažit volit alespoň takové lidi, o kte-
rých si budu moci nalézt informace, 
které mě dovedou k přesvědčení, že 
právě tento člověk je tím, kdo by měl 
stanout v čele mého státu, a kteří budou 
mému smýšlení nejbližší. 

I na jediném vašem hlasu záleží, přeji 
vám šťastnou ruku a klidné podzimem 
zbarvené dny. 

Černé skládky se množí napříč městem foto: archiv ŽP 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR



4 říjen 2021 Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY Z RADNICE

4

Vzkaz budoucím generacím 

Druhého září roku 1932 byl vložen vzkaz 
do věže svatého Prokopa. Na den přesně 
po osmdesáti devíti letech jsme byli svědky 
historického okamžiku, kdy při rozsáhlé 
opravě gotického chrámu a jedné z nejvý-
znamnějších památek Strakonic zanechala 
naše generace vzkaz do daleké budoucnos-
ti. Autory dvou listin jsou starosta města 
Břetislav Hrdlička a farář Roman Dvořák, 

správce farnosti. Tím, kdo vzkaz do zlaté 
kopule na samém vrcholu věže kostela vynesl, 
byl místostarosta Rudolf Oberfalcer: „U samé 
špičky kostela si uvědomíte, kolik lidského 
úsilí, potu a dost možná i krve stojí za stavbou, 
která přetrvala staletí. Kolik odvahy museli 
naši předci mít, když se pustili do budování 
chrámů. Překvapilo mě, jak je město z výšky 
sedmi osmi desítek metrů malé, a v tu chvíli 
cítíte obrovskou pokoru." 

A co schránky se vzkazem obsahovaly? 
Dopis od starosty, v něm několik moudrých 
rad, popis současné situace ve městě i kratičké 
ohlédnutí. Roman Dvořák se zaměřil na fakta 
okolo rekonstrukce chrámu, přidalo se několik 
kovových mincí, tiskoviny. Hlavním posel-
stvím ale byla samotná účast při tak vzácném 
okamžiku.  Markéta Bučoková, PR 

Telegraficky z investic města 
n Na stránkách březnového Zpravodaje 
jsme informovali o opravě balkonů na domě 
s pečovatelskou službou Jezárky. Ta je již 
úspěšně dokončena, avšak při samotné 
realizaci se ukázal jako nevyhovující stav fa-
sády a oken. Jelikož již na budově bylo po-
stavené lešení, ukázalo se smysluplné jeho 
využití a při té příležitosti dojde na opravu 
pláště budovy i oken. Náklady na realizaci 
jsou kryté rozpočtem a městskou kasu 
vyjdou zhruba na 1 086 464 Kč vč. DPH. 
Hotovo bude do konce října letošního roku. 
n Vodovod a veřejné osvětlení v Hajské 
jsou již téměř dokončeny, ovšem během 
realizace se objevila závada ve stávající 
části vozovky, kde byla zjištěna nedostateč-
ná skladba podloží. Z toho důvodu nebylo 
možné vrátit vozovku do původního stavu. 
Kolize s kamenným odvodněním z místního 
rybníku způsobila nutnost vybourání starého 
kamenného koryta, které bude nahrazeno 
novým, plastovým potrubím. Jelikož se jedná 
o havárii, opravu provede dodavatelská 
firma díla, tedy firma Šafinvest, s. r. o., 
a městskou kasu vyjde na 1 182 770 Kč. 
Dokončena by měla být v listopadu letošní-
ho roku. 
n S opravou podskalské kapličky sv. Petra se 
začalo 30. srpna předáním staveniště. Hoto-
vo by mělo být do poloviny října. Rozpoč-
tové náklady činí 380 000 Kč. To kapličce 
na Podsrpu, mimochodem v nedávné době 
poničené vandalem, město vyspraví střechu 
i omítku na fasádě včetně nového nátěru. 
Až ji při podzimních procházkách navštívíte, 
měla by už zářit do kraje. Jde sice o drob-
nou opravu, ale i takové se musí realizovat 
už s ohledem na charakter a odkaz stavby. 
Cena opravy vyšla na 20 000 bez DPH. 
n V rámci investiční akce veřejné osvětlení 
u kostela sv. Václava dojde k demontáži 
stávajících stožárů osvětlení a nahrazení 
novými. Ty budou v první části zajišťovat 
osvětlení místní komunikace a v druhé části 
nasvítí cestu pro pěší podél hřbitovní zdi. 
n V Modlešovicích bylo v polovině září pře-
dáno staveniště pro realizaci rekonstrukce 
vodní nádrže. Oprava za částku převyšující 
čtyři miliony korun by měla být hotová do tří 
měsíců od předání staveniště. 
n V Novém Dražejově vznikne novostavba 
technického zázemí pro nohejbal. Aktuální 
řešení si vyžádala současná situace, kdy 
chybí pro sportovce šatny, sprchy, toalety. 
Jde o zařízení zajišťující běžný komfort, který 
je nedílnou součástí sportu. 

Markéta Bučoková, PR 

Komunikujte pohodlně 
Komunikace s občany si pravda prošla 
některými z dětských nemocí. Nyní ale slouží 
bezproblémově, a tak bychom vás rádi opako-
vaně pozvali k připojení. Jejím prostřednictvím 
se k vám v e-mailu dostanou v co nejkratší 
době důležité informace. V případě ohrožení, 
k čemuž doufáme nedojde, budete telefonicky 
či pomocí zprávy SMS vyrozuměni o aktuální 
situaci. Bonusem jsou pozvánky na kulturní, 
sportovní i společenské akce, rozesílání Zpravo-
daje. 

Registrace vám zabere maximálně pět 
minut času a provedete ji prostřednictvím 
webových stránek města na adrese:  
www.strakonice.eu/komunikace

Rozšiřte i vy síť komunikujících a buďte 
v obraze.  Markéta Bučoková, PR 

Ručně psané vzkazy na pergamenu foto: Markéta Bučoková

Vkládání tubusů do kopule 

Ilustrační foto foto: Markéta Bučoková 
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Na začátku všeho bylo přání mít vodu
Hajská má problém s pitnou vodou jednou 
provždy vyřešen. V polovině října bude 
hotový a připravený hlavní vodovodní řad 
pro připojení každé z třiceti pěti domácností. 
Veškeré nemovitosti mají vodovodní přípojky 
dotažené k hranici svých pozemků, teď už je 
jen na obyvatelích, kteří všichni do jednoho 
při přípravných pracích na projektové doku-
mentaci podepsali souhlas s následným připo-
jením k vodovodnímu řadu. Nyní ale někteří 
z neznámých důvodů váhají. V této souvislosti 
je nutné si uvědomit, že ve chvíli, kdy bude 
někdo otálet s připojením, narostou poté 
pořizovací náklady na přípojku. Ty by nyní 
byly ve zcela jiné výši, a to proto, že realizační 
firma je jednak na místě, jednak má časovou 
kapacitu na zhotovení přípojek, od čehož se 
odvíjí i koncová cena. Neméně důležitou sku-
tečností je fakt, že ve chvíli, kdy bude hotový 
vodovod, již město nebude pružně reagovat 
na nahlášení poruchy či nedostatku množství 
vody v místní studni, která je v majetku obce, 
a tudíž se může stát, že nastane velký problém 
s dodávkou vody do domácností. Doporuču-

jeme neváhat s připojením na nový vodovod. 
Jakmile bude hotová komunikace, už nebude 
povolen další zásah do nového asfaltového 
povrchu. Je nanejvýš nutné zvážit současnou 
situaci, aby na úplném konci nebyly suché 
kohoutky.  Markéta Bučoková, PR

Přijmou pro provoz v Horažďovicích pracovníky na pozice:

MISTR VÝROBY
Požadavky:

a SŠ nebo SOU nejlépe technického směru
a Dobré organizační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost

a Základní počítačové znalosti (MS Outlook, Excel)
a Praxe na obdobné pozici ve výrobní firmě

OBSLUHA CNC STROJE
SVÁŘEČ NEREZU

Požadavky:
a Vyučení ve strojírenském oboru

a Čtení výkresové dokumentace výhodou
a Praxe výhodou

Nabízíme: dobré platové podmínky, pracovní doba  
37,5 h týdně, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 

vánoční prémie, příspěvek na penzijní připojištění

V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 42 nebo zašlete 
životopis na e-mail: zibarova@otavstroj.cz

Další informace na: www.otavstroj.cz

Pozvánka do kosmetické 
poradny v infocentru pro seniory
Zveme vás v pondělí 4. a 18. října od  
9.00 do 11.00 do Infocentra pro seniory,  
U Sv. Markéty 58. Bude zde probíhat 
setkání s kosmetičkou Janou Braťkovou 
na téma ,,Jak správně pečovat o pleť 
ve zralém věku“, spojené s ukázkami 
líčení a ošetření pleti. Více informací u M. 
Žilákové, tel.: 720 043 670.

Pozvánka na tvoření
Zveme vás do šikovné dílny na tvoření 
s korálky, které se bude konat ve čtvrtek  
14. října od 10.00 do 12.00 hodin v In-
focentru pro seniory, U Sv. Markéty 58. 
Registrace do 11. října u I. Hrdličkové, 
tel.: 777 118 646. 

Nordic walking
Nordic walking s Jaroslavou Prokopo-
vou. V úterý 5., 12., 19. a 26. 10. Info 
na tel.: 720 043 670.

Realizace vodovodu Hajská foto: archiv MO
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VOLBY/ ZAMĚŘENO NA SENIORY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.–9. 10.2021
Informace pro voliče, kteří se nemohou 
dostavit do volební místnosti ze zdravot-
ních důvodů.
V případě, že je volič zdravotně indispo-
nován a nemůže se dostavit ve dnech voleb 
do volební místnosti, může požádat o pře-
nosnou urnu. S touto urnou přijdou dva 
členové příslušné okrskové volební komise 
k voliči domů v domluvený den a hodinu.

Žádat o přenosnou volební urnu můžete 
od 1. do 8. října 2021 v úředních hodinách 
na tel. čísle 383 700 221 nebo 383 700 210. 
Je nutné nahlásit jméno, příjmení, adresu, 
datum narození, telefonní kontakt a den 

a hodinu, kdy si přejete přinést volební 
urnu.

Je také možnost ve dnech voleb, aby 
indisponovaný volič vyslal někoho blízkého 
do volební místnosti ve vašem volebním 
okrsku, kam spadáte podle místa trvalého 
pobytu, aby se domluvil přímo ve volební 
místnosti na přinesení přenosné volební urny.

Volič v karanténě nebo izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19 o klasickou pře-
nosnou urnu žádat nemůže. Má možnost, 
pokud mu to zdravotní stav umožní a bude 
trvat ve dnech voleb stav pandemické 
pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený 

na dotčeném území, odvolit zvláštním způ-
sobem hlasování, tj. u volebního stanoviště, 
tzv. drive-in ze silničního motorového 
vozidla, nebo do zvláštní přenosné volební 
schránky, když nebude moci využít  
drive-in hlasování. 

Jestliže bude volič s nemocí covid-19 
hospitalizován v nemocnici nebo bude 
v domech pro seniory ve dnech voleb 
a tato zdravotnická zařízení budou 
uzavřena rozhodnutím krajské hygienic-
ké stanice, má možnost hlasovat podle 
zvláštních pravidel.

Milada Švihálková, oddělení správní

Jedno přání mám – zůstat doma

Každý člověk potřebuje svého Anděla 
Strážného a nás je hned několik. Spousta 
lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme již naši 
pomoc poskytli a nejednou se stali Anděly, 
kteří zachránili život. 

Naše organizace nese symbolický název 
Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouho-
době nemocným lidem, osobám se zdravot-
ním postižením a jejich rodinám prostřed-
nictvím mobilního monitorovacího zařízení 
s SOS tlačítkem. Toto zařízení zvané TIPEC 
(zkratka tísňové péče) je napojeno na dispe-
čink, kde je náš odborný personál připraven 
poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 
hodin denně, 365 dní v roce, ať už se jedná 
o nevolnost, náhlé zhoršení fyzického/psy-
chického stavu či úraz.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů 
po celé České republice. Mimo jiné má 

v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor 
pohybu, které zalarmují naše dispečerky, 
pokud se klient delší dobu nehýbe nebo 
upadne. Dispečerky následně klientovi vo-
lají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci 
se klient nachází, a v případě nutnosti kon-
taktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní 
osoby či integrovaný záchranný systém.

Součástí naší služby je i připomínání 
léků, kontrola pitného režimu či tzv. Poví-

davá linka, kam si klienti mohou zavolat 
a popovídat si v případě, kdy se cítí osamě-
lí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo 
potrénovat paměť. Jednou z našich klientek 
je i bývalá paní učitelka, která našim dispe-
čerkám velmi ráda předčítá knihy. Povída-
vá linka je tedy mnohdy plná oboustranně 
přínosných a příjemných chvil. 

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav 
o své zdraví mnohem déle zůstat žít doma, 
ve svém přirozeném prostředí, kde mají 
vzpomínky, zázemí, klid ale především 
dobře známý domov. 

Cílem Anděla Strážného je snížení zdra-
votních a bezpečnostních rizik, zprostřed-
kování či poskytnutí pomoci v krizových 
situacích a oddálení odchodu do pobyto-
vých zařízení.

POMÁHEJME SPOLU
Naše organizace potřebuje ročně ke své čin-
nosti 20 milionů korun. Část pokryjí dotace, 
část dárci a část klienti. Tímto bychom rádi 
požádali i vás o podporu, abychom naše 
služby mohli zdokonalovat. Číslo našeho 
transparentního účet je 19-4959994349/0800. 
Jakýkoliv dar je pomocí nejen nám, ale 
především lidem, kterým společně s vámi 
dodáme pocit jistoty a bezpečí. 

KONTAKT 
Anděl Strážný, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
e-mail: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP 
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu
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INZERCE

partner pro Vaše nemovitosti
Ing. Miroslav Kučera MBA

tel.:736 643 882, strakonice@ciaoreality.cz, www.ciaoreality.cz

Polyfunkční dům 
Na Ohradě 
prodej bytů 

Bytový dům 
Bezděkovská
pronájem bytů

Fotbal pomáhá, fotbal spojuje podruhé
V sobotu 4. září 2021 se uskutečnil chari-
tativní zápas pro malého Jakoubka, syna 
Petra Jandy, dvojnásobného mistra ligy 
a stříbrného medailisty z MS hráčů do 20 
let v Kanadě. Společně s manželkou Lenkou 
zažívají nejtěžší chvíle života. Jejich jediný 
syn Jakub utrpěl krátce po 2. narozeninách 
vážný úraz s fatálními následky, kdy došlo 
k poškození míchy v oblasti krku. Na pod-
poru jeho léčby se odehrálo ve Strakonicích 
na Křemelce utkání mezi Slavií Praha 
2007 a Janda týmem, jehož výtěžek půjde 
na konto pomoci malému Jakoubkovi. 
V poločase utkání byly vydraženy dva 
dresy, první Nicolae Stancia byl vydražen 
za 12 000 Kč a druhý za 6 200 Kč, oba 
s podpisy přítomných hráčů, a vybráno a za-
sláno na účet 138 700 Kč. V poločase bylo 
předáno i mnoho dalších finančních darů, 
a to i od rivalů ze Sparty, což dokazuje, jak 

sport pro dobrou věc spojuje. Na kontě pro 
Jakoubka je již 3 850 000 Kč. Na utkání se 
sešla spousta kamarádů, někteří přijeli až ze 
zahraničí. A že nešlo ani tak o výsledek, ale 
o velké kamarádství, svědčí i to, že utkání 
skončilo smírně 6:6.

Je třeba poděkovat všem, kdo se na akci 
podíleli: Slavii Praha, odbočkám přátel 
Slavia Strakonice i Sparty z Písku, městu 

Strakonice, všem sponzorům, jako Pivovar 
Dudák, Teplárna Strakonice, Týdeník Strako-
nicko, Okresní fotbalový svaz Strakonice 
a Písek, hráčům, divákům, kterých přišlo 
1146, rozhodčím, a zejména hlavním organi-
zátorům akce, předsedovi odbočky a poklad-
níkovi Miloši Sedláčkovi a Václavu Králíč-
kovi. Byla to nádherná a vydařená akce.

Sestava Slavia 2007: Vorel /Diviš/ - 
Krajčík, Brabec /K/, Latka, Dřížďal, Zde-
něk Zlámal, Švento, Tavares, Tijani Belaid, 
Švec, Trapp, Černý, Volešák, Šenkeřík, 
Fořt, Vlček a Necid

Sestava Janda Team: Koller, Dostál, 
Suchý, Janda /K/, Jindřišek, Kozel /hrající 
kapitán/, Škoda, Sylvestre, Nečas ml., On-
dřej Zlámal, Aimen Belaid, Jirouš, Held, 
Zikmund, Samuel a Vrzal. 

Díky všem
 Jan Malířský
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)  
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy

Charitativní utkání foto: Jan Malířský
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KALENDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVY 
1. 9.–4. 10.
Čtvero ročních období
výstava děl a aktivit klientů Denního stacionáře pro 
mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Stra-
konicích 
místo: vstupní hala ŠK, otevřeno ve výpůjční době 
ŠK (tj. Po + St - Pá 8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 
8:00–12:00 hod.)

3. 9.–31. 10.
Pavla Gregorová – Recycling
místo: černá kuchyně strakonického hradu

5. 9.–10. 10. 
Sekru on the road 
místo: Artwall Strakonice

30. 9.–31. 10. 
Výstava obrazů – Jaroslava Kupková
Vernisáž 29. 09. v 17:00 hod.
místo: Maltézský sál, strakonický hrad

11. 10.–22. 10.
Výstava SKV30!
putovní výstava fotografií činnosti sportovního klubu 
vozíčkářů, 30. výročí
vernisáž výstavy 11. 10., 17:30 hod.
místo: vstupní hala ŠK, otevřeno ve výpůjční době  
ŠK (tj. Po + St - Pá 8–18 hod., Út zavřeno,  
So 8–12 hod.).

duben–říjen
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
místo: III. nádvoří strakonického hradu, volně přístupná
venkovní panelová výstava představuje aktuální rekon-
strukci strakonického hradu, stavy před a po, jednotlivé 
fáze, průběh rekonstrukce 
Výstavka rostlin na určování 
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními 
zajímavostmi, Nejmilejší knihy... 
Otevřeno Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00 hod.
místo: půjčovna v Husově ul. č. 380
info: pobočka ŠK Za Parkem (380 422 720,  
hrdlickova@knih-st.cz)

KINO OKO 
www.meks–st.cz

1.–3. 10., 17:30 hod.
100% vlk
každá smečka potřebuje vůdce
doporučená přístupnost: všem
Austrálie, animovaný/dobrodružný, dabing, 96´, 
2D, Bontonfilm

1.–3. 10., 20:00 hod.
Není čas zemřít
Bond. James Bond.
doporučená přístupnost: od 15 let
USA/UK, akční thriller, titulky, 163´, 2D, Forum 
film

4.–5. 10., 17:30 hod. 
Minuta věčnosti
Opravdu se plánovaná operace podařila? 
Opravdu Petr vyrazil s Lucií na dalekou výpravu? 
Není to všechno jen výplod jeho fantazie, která 
s ním hraje podivnou hru?  
doporučená přístupnost: všem
ČR, drama, 81´, 2D, Cinemart

6. 10., 17:30 a 20:00 hod.
After: Tajemství
třetí díl filmového a knižního fenoménu After při-
nese pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím 
největší zkoušku 
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, romantický, dabing, 2D, Bontonfilm

7. a 11. 10., 17:30 a 20:00 hod.

8.–10. 10., 20:00 hod.
Karel
celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedi-
nělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta
doporučená přístupnost: všem
ČR, dokument/životopisný, 127´, 2D, Bontonfilm

8.–10. 10., 17:30 hod.
Myši patří do nebe
Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou 
nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animo-
vaném dobrodružství. 
doporučená přístupnost: všem
ČR/Fr/PL/ , animovaný dobrodružná komedie, 
87´, 2D, Cinemart 

12.–13. 10., 17:30 hod.
Shoky & Morty: Poslední velká akce
Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, 
aby ho lidé brali vážně? 
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 103´, 2D, Falcon film

13. 10., 20:00 hod.
Zrcadla ve tmě
autentický pohled na současné vztahy mladých 
dospělých přináší nový snímek Šimona Holého 
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, drama/komedie, 83´, 2D, Aerofilms

12. 10., 20:00 hod.
Festival pana Rifkina
festival pana Rifkina je plný absurdního humoru, mísí 
imaginární situace s realitou, romantiku se zármutkem 
a vytváří láskyplnou poctu transformační síle filmu
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, komedie, 88´, 2D, Bioscop

14.–17. 10., 17:30 hod.
Venom 2: Carnage přichází 3D/2D
na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako 
Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších 
comicsových postav společnosti Marvel 
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, akční/dobrodružný, 120´, dabing/titulky, 
2D, Falcon film 
14.-16. 10. 3D dabing
17. 10. 2D titulky

14.–17. 10., 20:00 hod.
Láska na špičkách
pokud chce Tereza všechno ve zdraví přežít, 
bude muset vymyslet plán...
doporučená přístupnost: všem
ČR, komedie/romantický, 94´, 2D, Bohemia MP

FILMOVÝ KLUB
5. 10., 20:00 hod.
Quo vadis, Aida?
nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek 
nahlíží na masakr v Srebrenici prostřednictvím 
osobního příběhu charismatické hlavní hrdinky 
Aidy
doporučená přístupnost: od 15 let
Bosna a Hercegovina, drama, titulky, 101´, 2D, 
Aerofilms
DALŠÍ ŘÍJNOVÝ PROGRAM V KINĚ OKO SLE-
DUJTE NA WWW.MEKS-ST.CZ
NEBO NA FACEBOOKU KINO OKO STRA-
KONICE

PŘIPRAVUJEME FILMY:
Vlk a lev: Nečekané přátelství
Poslední souboj 
Rozbitý robot Ron 
Duna 
Zpráva 
Halloween zabíjí

Seal Team: Pár správných tuleňů
Kurz manželské touhy
Addamsova rodina 2
Paroží

DŮM KULTURY
03. 10., 15:00 hod. 
Loutková pohádka O dobré duši
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ Mír 

04. 10., 9:00 hod. 
Kosmetická poradna pro seniory
registrace není nutná
místo: infocentrum pro seniory 

05. 10., 19:00 hod. 
Přítelkyně – Divadlo Ungelt
dojemná komedie o sbližování dvou rozdílných 
stárnoucích žen, které se stanou spolubydlícími
divadelní předplatné B
místo: dům kultury 

07. 10., 19:00 hod. 
Hypnotizér
moc a síla hypnózy s expertem Jakubem Krouhlí-
kem, přednáška, kde zažijete hypnózu v praxi
místo: Rytířský sál

10. 10., 14:30 a 16:30 hod. 
Rozum a štěstí
LS Radost – loutková pohádka
místo: KZ Mír 

12. 10., 19:00 hod. 
KPH – Klavírní pralinky – Matyáš Novák
místo: dům kultury

14. 10., 10:00 hod. 
Šikovná dílna – tvoření s korálky
místo: infocentrum pro seniory

14. 10., 19:00 hod. 
Monika Absolonová Bez řečí a piano 
královna českých muzikálových jevišť Monika 
Absolonová za doprovodu skvělého pianisty 
Ondřeje Hájka
místo: dům kultury

17. 10., 15:00 hod. 
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov
místo: dům kultury 

18. 10., 10:00 hod. 
Kosmetická poradna pro seniory
místo: infocentrum pro seniory

19. 10.–24. 10. 
Výstava „PRESTA JIŽNÍ ČECHY“
XI. ročník soutěžní přehlídky staveb dokončených 
2018–2020 v Jihočeském kraji
nejlepší jihočeské stavby, které získaly v soutěži 
titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY
místo: strakonický hrad, sál U Kata

19. 10., 19:00 hod. 
Axel Hellstenius Elling a Kjell Bjarne aneb 
Chvála bláznovství – Pantheon
„Kdo říká, že není magor, neříká pravdu.“
divadelní předplatné A
místo: dům kultury 

21. 10., 19:00 hod. 
Ladislav Špaček - Etiketa není věda
o etiketě vážně i vesele, one man show mistra 
etikety Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co 
bychom měli znát, abychom se nechovali jako 
slon v porcelánu
místo: dům kultury 

24. 10., 14:30 a 16:30 hod. 
Šípková Růženka
LS Radost – loutková pohádka

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

PLÁNOVANÉ AKCE JSOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY 
JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ SE ZMĚNAMI PROGRAMU. 
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místo: KZ Mír 

25. 10., 10:00 hod. 
Krajská postupová přehlídka dětských 
pěveckých sborů
místo: dům kultury 

25. 10., 19:00 hod. 
Ladislav Zibura - Prázdniny v Česku 
cestovatelská projekce/stand-up
místo: dům kultury 

27. 10., 18:00 hod. 
Jubilejní večer básníka Ondřeje Fibicha – 
Země a jezero Jana Křtitele
místo: Rytířský sál

28. 10. 
Slavnostní shromáždění u příležitosti 
oslav 103. výročí vzniku samostatného 
Československa u pomníku obětem války 
u hřbitova
13:30–14:00 Nektarka
14:00 kladení věnců a kytic 

01., 15., 22. a 29. 10., 17:00 a 20:00 hod. 
Taneční kurzy 2021 - základní lekce 
místo: dům kultury 

08. 10., 20:00 hod. 
Taneční kurz 2021 
prodloužená lekce (pro taneční kurz od 20:00)
místo: dům kultury 

09. 10., 20:00 hod. 

Taneční kurz 2021 
prodloužená lekce (pro taneční kurz od 17:00)
místo: dům kultury 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Při bohoslužbách je třeba zachovávat předepsané 
rozestupy, respirátory a dezinfikovat si ruce
Nedělní bohoslužby: 8:00 hod. Podsrp;  
9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta 

Středy, 18:00 hod. 
Hovory o víře
cyklus setkávání nad tématy naší víry
místo: fara

3. 10., 9:30 hod. sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
3. 10., 15:00 hod. 
Setkání pro manžele a rodiny
místo: fara

INZERCE

PLAVECKÝ STADION 
www.starz.cz
letní plavecký areál v provozu
vstup návštěvníkům bude umožněn pouze za  
splnění platných podmínek nařízení vlády
50m venkovní bazén:
krytý bazén v rekonstrukci
Po–Pá 12:00–18:00 hod.
So–Ne 11:00–18:00 hod.

Provozní doba sauny 
Út: 10:00–22:00 hod. ženy 
St: 10:00–22:00 hod. muži
Čt: 10:00–22:00 hod. společná 
Pá 10:00–22:00 hod. ženy
So: 10:00–17:00 hod. společná 

Upozornění: 
vzhledem k omezené kapacitě sauny je návštěva 
možná pouze po telefonickém objednání  
(č. tel. 380 422 765)
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Potřebujete doléčení po akutním zhor-
šení chronické nemoci nebo rehabili-
taci po ortopedickém výkonu? U nás 
budete v dobrých rukách. Zdravotní péči 
v Nemocnici Volyně zajišťuje sehraný 
tým zdravotníků vedený primářkou 
MUDr. Ivou Žejdlovou s letitou praxí 
v oboru geriatrie. 

V našem zdravotnickém zařízení posky-
tujeme v rámci hospitalizace odbornou 
lékařskou a ošetřovatelskou péči, včetně 
komplexních rehabilitací vedených zku-
šenými fyzioterapeuty. Nabízíme speci-
ální LTV, fyzikální procedury za využití 
přístrojů, vodoléčby a motodlahy. Velmi 

důležitá je návaznost na ambulantní 
rehabilitaci přímo v naší nemocnici.

Pacienti u nás oceňují „rodinné“ pro-
středí a individuální empatický přístup 
personálu. Výhodou léčebny je i její 
umístění v rozsáhlém parku a bezbari-
érový přístup.  Pacienti jsou na lůžkové 
pracoviště přijímáni na základě dopo-
ručení od praktického lékaře nebo jsou 
přeloženi přímo z nemocnice. Pokud 
máte otázky, zavolejte nám  
+420 383 372 864, rádi vám poradíme. 

Více informací www.nasledna-pece.cz

Rehabilitační péče ve Volyni

MUDr. Iva Žejdlová, primářka léčebny

MZDA PO 3. ROCE

kariera.lidl.czPřihlaste se na

PRO PRODEJNU VE STRAKONICÍCH VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)HLEDÁME

 5 týdnů dovolené  garantovaný růst mzdy  smlouva na dobu neurčitou 
 MultiSport karta  stravenky v hodnotě 100 Kč

ZIMNÍ STADION 
Veřejné bruslení – říjen 2021
Aktuální rozpis veřejného bruslení na www.starz.cz/
zimni-stadion/zimni-stadion/verejne-brusleni/

Rodiče s dětmi 
do 10let Společné

5., 12., 19., 26. 10. 16:15–17:15 17:30–18:30
23., 24.,10. 11:00–12:00 12:30–13:30
Podzimní prázdniny
27., 28., 29. 10. 10:00–11:30
Bruslení seniorů
07., 14., 21. 10. 10:00–11:00

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | https://ddmstrakonice.cz 
http://www.stejikasro.cz | http://rcberuska.cz | http://www.zus-strakonice.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
6. 10., 19:00 hod. 
Koncert pro Domácí Hospic
vystoupí Pavel Helan
místo: sv. Markéta 

7. 10., 17:30 hod. 
Památka Panny Marie Růžencové, 
bohoslužba
místo: Podsrp 

22. 10., 18:30 hod. 
Večer chval – hudba, možnost prosby 
za konkrétní věci, a díky; modlitbou 
provází Strakonická farní kapela
místo: sv. Markéta 

1.11., 17:30 hod.
slavnost Všech svatých – bohoslužba
místo: sv. Markéta 

2.11., 16:00 hod. 
modlitba za zemřelé; 17:30 sv. Václav – 
bohoslužba za zemřelé
místo: hřbitov (u kříže)
Bohoslužby za zemřelé v okolí Strakonic na webu farnosti

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba - neděle v 9:30 hod.
(kromě 17.10. kdy bohoslužba nebude)

7. 10., 17:00 hod.
Modlitební setkání
21. 10., 17:00 hod. 
Bod obratu

POZVÁNKY
3. 10., 7:55 hod. 
Přírodovědný výlet: okolí Pražáku
procházka k přírodní památce Záhorský rybník, 
k rybníku Kačírek, k Blanici s RNDr. Richardem 
Fainou
info: ŠK Za Parkem nebo na  
www.csop-strakonice.net

6. 10., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, setkání s tvorbou Jana Tichoty. 
místo: pobočka Za Parkem

6. 10., 8:00–16:00 hod
Dotační poradna ZDARMA
konzultace k žádostem o dotace pro SVJ, podnikatele 
i soukromé osoby
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.cz

7. 10., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi 
místo: oddělení pro děti ŠK

7. 10., 17:00 hod. 
Otevři oči
představení nové knihy  Jana Žáka místo: ŠK, spole-
čenský sál

8. 10., 13:00-17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
farmářské trhy na Velkém náměstí. 
místo: Velké náměstí pod radnicí

10. 10., 18:00 hod. a 11. 10., 10:00 hod. 
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky. 
místo: pobočka ŠK Za Parkem

11.–16. 10.
Slovoslet
festival poezie a mluveného slova
program uveřejněn v zářijovém čísle 

12. 10., 14. 10., 18:00 hod. 
Kurzy zdravého vaření 
nová sezóna kurzů, lektor Ing. Jan Juráš
info: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská 

20. 10., 18:00 hod. 
Zelené otazníky - Jak zadržet vodu 
v krajině?
Jak předcházet suchu a povodním? Přednášející Jiří 
Malík.
místo: ŠK, společenský sál

21. 10., 8:00–11:00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti
podzimní strom, tvoření pro děti v knihovně
místo: oddělení pro děti ŠK

22. 10., 13:00–17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
farmářské trhy na Velkém náměstí
místo: Velké náměstí pod radnicí

29. 10., 15:00–19:00 hod. 
Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou Věrou 
Noskovou
pokračovací kurz, dvakrát do měsíce
místo: ŠK, společenský sál

1., 8., 15. 10., 16:00 hod. 
Ledňáčci
schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice  
a lidové hry 
info: Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms)
místo: pobočka Za Parkem

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
www.rcberuska.cz 

5., 19. 10., 16:30–18:00 hod. 
Zdravé vaření
pro děti od 5 let

6., 20. 10., 17:00–18:00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let

9. 10., 9:00–16:00 hod. 
Podzimní focení
venkovní focení v parku

12. 10., 10:30–11:00 hod. 
Divadélko pro nejmenší 
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti 
všeho věku

MUZEUM STŘEDNÍHO  
POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
krátkodobé výstavy: 

Út–Ne a svátky: 
9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod.
21. 10., 17:00 hod.
Restaurování a konzervace papíru, knih 
a papírových artefaktů
přednášející MgA. Karina Sojková Černá
místo: společenský sál Šmidingerovy knihovny

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
23. 10., 10:00 hod. 
Podzim vchází do dveří
Řemeslnné ukázky spojené se životem na vesnici 
a ve mlýně. Pečení chleba spojené s ochutnáv-
kou, dílničky pro děti a řemeslný jarmark.

SLOVOSLET 2021 –  
DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 10., 18:00 hod. 
Za horizont
divadelní instalace z deníkových záznamů básníka 
Romana Szpuka
místo: pobočka ŠK Za Parkem

12. 10., 18:00 hod.
Wolf Lost in the Poem/Jan Žamboch 

folková alternativa s texty inspirovanými světovými 
básnířkami
místo: Čajovna Pod Stolem

14. 10., 16:00–17:30 hod. 
Setkání s haiku/Hiromi Ogata, Pavel Janšta
seminář o haiku s ukázkami a tvořením vlastních textů
místo: ŠK- oddělení pro dospělé

15. 10., 18:00 hod. 
Poetický večer Pod Stolem 
autorská čtení současných českých básnířek (Alžběta 
Luňáčková, Kateřina Bolechová) a hudební vystoupe-
ní Jakuba Čermáka
místo: Čajovna Pod Stolem

15. 10., 16:00 hod. 
Neuvěřitelné historky Barona Prášila/
Michala Piskačová 
vyprávěná inscenace, vhodné pro rodiny s dětmi 4+, 
místo: ŠK oddělení pro děti

16. 10. 
Rodinné odpoledne/Šmidingerova 
knihovna
14:00 Tak tedy/Dušan Vávra - autorské čtení 
z knihy pohádek
14:30 Jak zní svět/Hiromi Ogata a Pavel Janšta - 
zážitková zvukomalebná dílna
15:30 O kohoutkovi a slepičce/divadlo PNUtí – 
loutková pohádka
16:30 Vesmírný příběh aneb příběh (s)Tvořením 
– zážitkový program pro rodiny s dětmi všeho 
věku/BcA. Hana Kotálová  
a Mgr. Petra Kadlecová
14:00–17:00 tvořivé dílny: Vyrob si svoji knížku 
(Sladovna, o.p.s.), Maňásci (Stejika, s.r.o.)

16. 10. 19:00 hod. 
Audience/Divadlo na tahu
jednoaktovka Václava Havla 
místo: Ostrov 1415

Ve čtvrtek 28. října si tradičně 
u památníku padlým u kostela  
sv. Václava připomeneme Den vzniku 
samostatného státu - Československa.  
Od 13:30 hodin zpříjemní sváteční 
odpoledne Nektarka. Oficiální část 
začne ve 14:00 hodin. 

Srdečně zve město Strakonice

Ilustrační foto foto: Markéta Bučoková
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Vážení rodiče,
narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu koronavirové epi-
demie na Městském úřadě ve Strakonicích vítání občánků (přibližně doba 
od května 2020 do května 2021)? 
Pro tyto občánky, kteří byli již finančně obdarováni, připravujeme ná-
hradní slavnostní obřad. Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky 
na čísle: 383 700 220, nebo na hana.sellnerova@mu-st.cz, v termínu 
do 15.10.2021. 

 Anežka Lukešová, vedoucí oddělení matrik  
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ZAJÍMAVOSTI

Škola slavila devadesátiny, a zdaleka oslavy nekončí

Prázdniny jsou nadobro pryč a první září při-
vítalo ve Strakonicích na tři stovky prvňáčků. 
Oslavou školních devadesátin začal ředitel 
Radek Čejka nový školní rok v Základní 
škole Františka Ladislava Čelakovského, 
kde byla toho dne odhalena za přítomnosti 
místostarosty Rudolfa Oberfalcera pamětní 

deska připomínající projektanta Miloslava 
Babušku a stavitele školy Čeňka Prokopa, 
která už na zdi školy kdysi byla. 

Místostarosta Rudolf Oberfalcer popřál 
dětem příjemný školní rok, skvělé kamarády, 
rodičům trpělivost hlavně ve chvílích, kdy se 
něco nepovede, a pedagogům hodně sil do dal-

šího školního roku. Ale především všem školní 
rok strávený v lavicích, a nikoli mimo ně. 

Historické texty uvádějí zprávu, ve které 
se píše, že v devět hodin ráno 21. června roku 
1931 byla v ulici Chelčického slavnostně 
otevřena nová budova obecné školy chlapecké 
a dívčí, která nesla název Obecné školy Masa-
rykovy. Do školy bylo tehdy zapsáno 530 dětí. 
Slavnostního otevření nové školní budovy se 
účastnilo kolem čtyř a půl tisíce lidí.

Prvním zářím ale oslavy zdaleka nekončí. 
Podle slov ředitele školy Radka Čejky je 
na programu ve dnech 22. a 23. října Den 
otevřených dveří ve škole v Chelčického ulici. 
„Plánujeme hodně opatrně, protože doba 
zkrátka podobným akcím moc nepřeje. Veške-
ré informace budou zveřejněny na webových 
stránkách i fb profilu školy a města Strakoni-
ce. Naznačím, že na své si přijdou všechny ge-
nerace, nebude chybět hudební doprovod. Ale 
více později, abych to nezakřikl. Na všechny,  
ať už současné nebo bývalé žáky, se těšíme. 
V závěru bych rád tímto vyjádřil poděkování 
za pomoc a spolupráci právě městu Strako-
nice, které nás v našem konání maximálně 
podporuje,“ sdělil Radek Čejka. 

Markéta Bučoková, PR 

Páter Šmidinger 220 

Páter Josef Šmidinger, apoštol vlastenectví, 
byl o dva roky mladší než strakonický ro-
dák František Ladislav Čelakovský a o 20 
let starší než Karel Havlíček Borovský. 
Narodil se 24. 10. 1801 ve Strakonicích 
v domě na náměstí, kde je nyní Česká 
spořitelna. Jeho vlastenecká a buditelská 

činnost je podrobně popsaná v encyklope-
diích a také v knihách: Alois Jirásek  
(1851–1930) F. L. Věk jako páter Ma-
touš Vrba, František Herites (1851–1929) 
Tajemství strýce Josefa, Václav Kaplický 
(1895–1982) Zaťatá pěst. Slavnost k jeho 
220. narozeninám pořádá Jednota Karla 
Havlíčka Borovského a Šmidingerova 
knihovna, kterou J. Šmidinger založil 
v roce 1843. Sejdeme se v neděli  
24. 10. 2021 v 15 hodin před Českou 
spořitelnou č. 55. Jako hosté budou starosta 
Němčic Rudolf Bublík a Václav Dlou-
hoveský. V Němčicích u Volyně páter 
Šmidinger působil a má zde na zámku 
pamětní desku. Dále starosta Vít Šťáhlav-
ský z Hostomic, kde páter Josef Šmidin-
ger v roce 1856 zemřel a má zde hrob. 
Historické souvislosti z doby národního 
obrození přednese Miroslav Šobr a úryvky 
z knih pracovnice Šmidingerovy knihovny. 
Na závěr modlitba strakonického kněze 
Romana Dvořáka.  František Sáček,  
 jednatel Jednoty KHB Strakonice

Páter Josef Šmidinger archivní foto

Otevřená Markéta
Za finanční 
podpory města 
Strakonice i le-
tošní turistickou 
sezónu nabídla 
zdejší farnost 
otevřený kostel sv. 
Markéty, kterým 
prošlo několik tisíc 
osob. Někteří 
využili možnost 
ztišení, modlitby, 

rozjímání. Jiní vstoupili v rámci své turistické 
návštěvy našeho města – ať už nahlédli 
letmo nebo zevrubněji. Další prostě přišli, 
protože jim je zde dobře.
V každém případě chci vyjádřit vděčnost 
všem, díky nimž může být kostel přístupný. 
Jsem vděčný i těm, kdo se o kostel starají 
a otevírají jej i mimo turistickou sezónu, aby 
byl přístupný alespoň k mříži ve vstupu. 
Zvlášť v době, kdy kostel sv. Prokopa je 
z důvodu rekonstrukce uzavřený, je to velký 
přínos. Roman Dvořák, farář

Slavnostní odhalení pamětní desky foto: Markéta Bučoková 

kostel sv. Markéty 
foto: Markéta Bučoková 
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Představil byste v krátkosti  
společnost AstenJohnson, s r.o.?
Naše společnost AstenJohnson v roce 2019 
oslavila 100 výročí svého vzniku, resp. 
zahájení výroby papírenských sít ve Strakoni-
cích, tehdy ještě pod hlavičkou fezárenských 
závodů se sídlem ve Vídni. Píšeme tedy již 
druhé století  naší historie, což může být pro 
mnohé čtenáře překvapivé, nicméně pro nás 
je to spíše skutečnost zavazující, okořeněná 
úctou k tradici znalostem a zkušenostem 
našich zaměstnanců. 
Nebojte se, nebudu nyní pokračovat 
podrobným popisem vývoje společnosti  
až do dnešních dní. Nicméně zmíním ještě 
rok 2005, kdy tehdejší úspěšnou českou 
a strakonickou fi rmu Sítos koupila americká 
společnost AstenJohnson. Začlenění fi rmy 
Sítos do struktury významného hráče na poli 
vývoje, výroby a prodeje technických tkanin 
bylo dalším a významným impulsem rozvoje 
strakonického závodu. 
Naprostá většina naší produkce míří do zahra-
ničí a to nejen do Evropy, ale i do Asie či Se-
verní Ameriky. Nicméně relati vně malý český 
a slovenský trh jsou pro nás presti žní a chtěná 
území, o které také dlouhodobě a úspěšně 
bojujeme. A co je tou naší produkcí, ptáte 
se? Říká se tomu síta. Jsou to již zmíněné 
technické tkaniny, zjednodušeně tedy texti lie, 
snad se na mě nebudou v práci za tohle zjed-
nodušení zlobit, vyráběné v různých typech, 
velikostech (řádově desítky až stovky m2) 
a specifi kacích tak, aby odváděly excelentní 
výkon na strojích, nejen papírenských, našich 
zákazníků. 

Kolik zaměstnanců pracuje 
ve strakonickém závodě? 
Já doufám, že všichni. Jestli někdo říká 
něco jiného , tak to musí být dezinformace. 
Jestli se však ptáte kolik máme zaměst-
nanců, tak to jsme schopni spočítat velmi 
přesně. Je to 185 zaměstnanců. Větši-
na z našich zaměstnanců (140) pracuje 
v dělnických profesích a zbylých 45 jsou 
technické /administrati vní pozice včetně 
vlastního oddělení prodeje.

Jak byste zhodnoti l uplynulý rok 
a do jaké míry pandemická situace 
ovlivnila zaměstnance a práci u vás?
Raději se zaměřím pouze na hodnocení 
vlivu na fungovaní závodu. Hodnocení 
dopadu všech omezení a restrikcí a naříze-
ní si je každý schopen zhodnoti t sám, dle 
vlastní osobní zkušenosti . Zásadní pro mě 
byl tedy fakt, že náš podnik nebyl nucen 
od počátku virové epidemie omezovat 
výrobu. Nikdo z nás si samozřejmě nebyl 
jistý jaké budou příští  měsíce, nicméně 
fakt, že nedošlo k výpadkům zakázek je 
pro mě jistým, stále však, nepřeceňova-
ným příslibem opti mismu i do budoucích 

měsíců. Poslední rok a půl jen zvýraznil, jak 
je důležité vlastnit a být schopen vyrábět 
široké portf olio produktů, kdy se můžete 
opřít o několik nohou a v případě, že se 
vám jedna podlomí, další vás podrží. Tohle 
byla naše dlouhodobá strategie, která se 
ukazuje jako smysluplná a správná, ačkoliv 
pro chod závodu a jeho zaměstnance je to 
cesta mnohem náročnější vyžadující mimo-
řádnou fl exibilitu, znalosti  a schopnosti . 

Na co se ve vaší společnosti  
klade největší důraz? 
Chceme budovat dlouhodobý partnerský 
vztah s našimi zákazníky založený na vzájem-
né důvěře a přinést zákazníkovi maximální 
efekt z našeho výrobku. Když se zamyslím co 
to reálně znamená, dostanu se k hodnotám, 
které jsou pro naplnění výše uvedeného pro 
naši společnost důležité. Těmi jsou excelen-
ce, integrita, lidé a nad tí m vším bezpečnost 
zaměstnanců při práci. Prakti cky přeloženo 
klademe velký důraz na prevenci pracovních 
úrazů a to především ve spolupráci s našimi 
zaměstnanci. Při práci zapojujeme nejen 
ruce, ale i hlavu neboť jen v téhle kombinaci 
můžeme excelovat v kvalitě její opakova-
telnosti , produkti vitě a podporovat tvůrčí 
potenciál. Integrita je pro nás soulad toho 
co ve fi rmě říkáme, čím se defi nujeme a co 
ve skutečnosti  děláme, dáváme prostě pozor, 
aby se nekázala voda a nepilo víno. Vše 
z uvedeného má společného činitele a hyba-
tele a tí m je člověk, naši lidé. Jim vytváříme 
prostředí takové, abychom podpořili loajalitu 
a zájem v naší fi rmě dlouhodobě pracovat.

Proč se zajímat o zaměstnání 
právě ve vaší společnosti ? 
Mohl bych začít vychvalovat a mluvit v su-
perlati vech to by se možná i očekávalo, přeci 
žádný ředitel v rozhovoru nebude na pochva-
lu skoupý a to i přes známe rčení o samo-
chvále, která smrdí. Já však na otázku spíše 
než výčtem benefi tů odpovím popisem stavu, 
který více vysti huje podstatu toho co mnozí 
hledající dlouhodobý pracovní vztah oce-
ňují. Jsme sice mezinárodní, ale spíše menší 
společnost s 2 500 zaměstnanci celosvětově. 
Ve vedení společnosti  pracují lidé, kterým 
tato fi rma patří. Nejsme veřejně obchodo-
vatelná fi rma, jsme rodinná fi rma. A rodinný 
duch je cíti t nejen na té úrovni nejvyššího 
vedení, ale i v našem závodě. Spousta našich 
zaměstnanců zde má také zaměstnané své 
rodinné příslušníky, manžele, manželky, děti , 
rodiče, sourozence a blízké přátele. To, že 
zaměstnanec doporučí pro práci u nás svého 
příbuzného či blízkého přítele je pro mě 
znakem nejen vzájemné důvěry, ale i toho, že 
práce v AstenJohson je zajímavá, smysluplná, 
perspekti vní, a že vztah mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem je u nás velmi zdravý. 

Počítáte do budoucna 
s nějakým rozvojem společnosti ? 
Strakonický závod hraje v rámci společnosti  
AstenJohnson významnou a nezastupitelnou 
roli. Jako příklad lze uvést fakt, že pouze 
ve Strakonicích jsou pro celou skupinu AJ vy-
ráběna spirálová síta. Při rozhodování o dalším 
směřování našeho závodu je rozhodujících 
vícero faktorů, nicméně naplňování očekávání 
směrem k našemu vedení hraje podstatnou 
roli. Skvělá reputace, spolehlivost, fl exibilita, 
kvalita, schopnost dostát závazkům jsou hod-
noty charakterizující naše postavení v rámci 
skupiny. Bylo tedy přirozené, když společnost 
AstenJohnson na přelomu let 2015 a 2016 
koupila sousední nemovitost, přilehlou výrob-
ní halu jako strategickou investi ci do budoucí-
ho rozvoje našeho výrobního závodu. A právě 
v letošním roce se začíná psát naše významná 
investi ční cesta plánovaná na několik násle-
dujících roků. Na jejím konci bude náš závod 
vybaven novými technologiemi a stane se 
významným centrem společnosti  pro výrobu 
formovacích sít na papírenské stroje. Budová-
ní respekti ve posilování tohoto významného 
pilíře naší celkové stability a jeho zvládnutí  je 
pro nás zásadní výzva. 

Síta ze Strakonic do celého světa
Strakonická společnost AstenJohnson oslavila nedávno 100. výročí svého vzniku a počítá s dalším rozvojem. Po ce-
lou dobu existence je významným strakonickým stabilním zaměstnavatelem. Nejen proto dnes přinášíme rozhovor 
s ing. Emilem Kovářem, ředitelem společnosti . 

AstenJohnson, s.r.o.
Texti láků 1112
386 01 Strakonice I
strakonice.careers@astenjohnson.com, 
tel.kontakt : 736 757 532
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TEPLÁRNA
Aktuality z teplárny 

Nastartované pozitivní změny v teplárně ve-
dou k celkovému zlepšení atmosféry i u našich 
zaměstnanců. Je však jasné, že ke spokojenosti 
pracovníků mimo jiné přispívá také spraved-
livé platové ohodnocení. Proto v roce 2019 
přistoupilo představenstvo k přehodnocení 
mzdového oceňování zaměstnanců a za pou-
hých 24 měsíců se zvedly mzdy téměř o 30 %, 
a tím se stala teplárna jedním z nejlépe platí-
cích podniků v jižních Čechách. A stojíme si 
skvěle i v porovnání s celou ČR. 

V letošním červnu jsme také dokončili 
v teplárně novou trasu na biomasu, která je 
aktuálně v testovacím režimu. Dále připra-
vujeme i generální opravu původní trasy, 
tak aby byla doprava biomasy zálohovaná 
a v topné sezóně bezproblémově zajištěna. 
Mimo jiné opravujeme také existující chladicí 
věže a v návaznosti na to připravujeme projekt 
na rozšíření chladicích kapacit, aby došlo 
k uzavření celého okruhu a uspořily se nákla-
dy na vodu pro chlazení. 

Průběžně modernizujeme domácí předávací 
stanice po celých Strakonicích a v souvislosti 
s tím máme připravených několik projektů 
na modernizaci teplovodů. Je pravdou, že 
některé projekty přibrzdila pandemie, ale nyní 
již máme vše připravené a v současné době již 
jen čekáme na stavební povolení. 

Nejdůležitější událostí v teplárně je pochopi-
telně valná hromada, která proběhla dne  
16. 7. 2021. Představenstvo informovalo 
akcionáře o stavu společnosti a následně došlo 
ke schválení výsledků hospodaření za rok 2020. 

Po ukončení valné hromady pak seznámilo 
představenstvo akcionáře s vývojem hospoda-
ření společnosti za 1. pololetí 2021 a s novou 
vizí „čistý vzduch pro město 2024“. Tento 
program předpokládá, že TST, a.s., zahájí pře-
chod na jiné, moderní technologie a stane se 
bezemisním zdrojem nejpozději do roku 2024. 
Tím se posuneme na přední příčky pomyslné 
tabulky nejprogresivnějších tepláren v ČR. 
Akcionáři tento návrh bez výhrad podpořili 

a vyjádřili tak důvěru celému představen-
stvu, proto se začne tato vize realizovat bez 
prodlení. 

V souvislosti s nadcházejícími změnami 
již dnes teplárna hledá nové pracovníky 
na juniorské pozice, kteří by posílili současný 
tým. Zveme k nám tedy mladé kolegy, kteří 
mají technické zaměření a chuť učit se novým 
věcem. Budete se podílet na budoucím rozvoji 
teplárny. Provedeme vás teplárnou, seznámí-
me s budoucností, a pokud bude oboustranný 
zájem o spolupráci, můžete se stát členem naší 
pracovní skupiny. V první fázi vás zaškolíme 
na již nainstalované technologie, ale od roku 
2022 budete spolupracovat na zcela nových 
projektech souvisejících s rozvojem společnos-
ti. Tedy ať už to je instalace nového plynového 
kotle, kogeneračních jednotek nebo možná 
i instalace zcela revoluční a unikátní technolo-
gie BGTL, kterou podporuje i hlavní akcionář, 
tedy město Strakonice. 

Představenstvo TST, a.s. 

A zase se mění
Jak jste na tom vy se střídáním letního a zimního 
času? Před rokem 1916 se celoročně používal 
jediný, a to zimní čas. To on je považovaný 
za ten správný. Někomu střídání času dvakrát 
ročně nevadí, jiní zažívají muka, než si jejich 
organizmus navykne na hodinový deficit. 
V letošním roce si přetočíme hodinky z třetí 
na druhou v noci z 30. na 31. října. 
Před dvěma lety se EU rozhodla zrušit střídání 

dvou časů. Emotivně laděné diskuze rozdělily 
společnost na dva tábory. Jak je to tady v naší 
kotlině? Zúčastněte se ankety na FB, která bude 
zveřejněna souběžně s říjnovým číslem Zpravo-
daje. Pokusíme se udělat malý lokální průzkum, 
jak se na toto téma díváte vy, Strakoničtí. 

ANKETA
• Vadí vám střídání letního a zimního času? 

• Myslíte si, že letní čas šetří peníze? 
• Trávíte svůj volný čas díky hodině navíc 

(v letním režimu) kvalitněji?
• Jste ranní ptáče a ocenili byste více slunce, 

pokud by byl nastaven výhradně zimní 
čas? 

• Jste pro střídání času? 
• Chcete letní čas? 
• Chcete zimní čas? 
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TEPLÁRNA HISTORIE
Střípky z historie strakonického pivovaru v letech 1942–1943
Strakonický pivovar fungoval po celou 
dobu druhé světové války. Zaměstnával 
stále řadu lidí a snažil se uchovat si svou 
produkci v co největším rozsahu, i když 
ztratil některá svá odbytiště, například 
v jižním Pošumaví. Na rozdíl od jiných 
podniků, jako třeba pivovaru vodňanské-
ho, však nebyl donucen okupační správou 
zavřít. 

V roce 1942 si vyžádaly orgány finanč-
ní správy vypracování a vedení seznamů 
k odběru daně prostého domácího piva, 
aby získaly určitou evidenci spotřeby 
chmelového produktu. Dotazník 
založil i Parostrojní pivovar právo-
várečného měšťanstva ve Strakoni-
cích. Skrze jeho zkoumání můžeme 
sledovat, jaké profese se v podniku 
nacházely, jak početně byly zastou-
pené, a právě i to, kolik litrů piva pro 
sebe mohli zaměstnanci odebírat.

Seznam byl vytvořen dne  
15. 10. 1942 a průběžně doplňován 
až do roku 1943. Můžeme ho rozdělit 
na dvě části. První byla přehledně 
vyplněna na stroji a týkala se všech 
zaměstnanců, kteří měli právo 
na odběr piva. Druhou část autoři 
později ručně doplnili a popisovala 
především dělníky, kteří byli přijati 
pouze na krátký čas v rozsahu dvou 
nebo tří týdnů a potom svůj pracovní 
poměr vůči podniku ukončili. Počty 
litrů odebíraného piva upravoval 
závodní nebo mzdový řád či služební 
smlouva. Seznam se vedl průběžně 
a na vyžádání ho podnik musel před-
ložit kontrole celní správy. V případě 
nepřehlednosti či špatně vedených 
údajů hrozila nutnost přepracování 
nebo založení nového. 

Seznam obsahoval několik kolonek, 
které se zaměřovaly na následující infor-
mace: den nástupu zaměstnance, jméno 
zaměstnance, bydliště, služební poměr 
k pivovaru, počet litrů piva, na které má 
daný pracovník nárok, druh piva, na které 
má pracovník nárok, den výstupu ze za-
městnání a poznámku. Ohledně druhu piva 
se rozlišovalo slabé, výčepní nebo ležák. 
V kolonce poznámka chtěly úřady uvádět 
i rodinný stav zaměstnance, tedy zda je 
ženatý, svobodný nebo vdovec.

Pokud rozebereme nejdříve záznamy 
psané na stroji, zjistíme, že nárok na odběr 

piva mělo padesát sedm zaměstnanců pi-
vovaru. Celkově se zde vyskytovalo dvacet 
profesí, z nichž můžeme jmenovat i méně 
očekávané, jako například zámečníka, 
truhláře, topenáře nebo domovníka. Jelikož 
pivovar musel své zboží i rozvážet, tak se 
zde vyskytovali čtyři vozkové starající se 
o koňské povozy. Vzhledem k postupující 
modernizaci na poli automobilovém byli 
evidováni i dva šoféři. 

Statistickým pohledem zjistíme, že 
z těchto padesáti sedmi zaměstnanců byli 
všichni muži a měli nárok na 156 litrů 

čepovaného piva. Z hlediska občanského 
stavu jich bylo čtyřicet pět ženatých, deset 
svobodných, jeden z nich byl vdovec a je-
den rozvedený. Co se týká bydliště, třicet 
osm z nich pobývalo ve Strakonicích, ostat-
ní především v okolních obcích. V sezna-
mu jsou uvedeni i pracovníci pobočných 
skladů v Žichovicích a Zelené Hoře.

Právě sklad na Zelené Hoře u Nepomuka 
hrál pro podnik důležitou roli. Jeho fungo-
vání máme doložené i ve válečném období. 
K jeho provozu přistoupili strakoničtí 
v roce 1933. Povedlo se jim tak expandovat 
k blízkosti plzeňského pivovaru a zkusit 
mu na tomto území konkurovat. Pracovaly 

zde čtyři osoby, jejich vedoucím byl majitel 
hostince v Nepomuku Václav Sýkora. 

Skrze dochované smlouvy z března roku 
1933, jež platily i v roce 1942, lze sledovat, 
jaké vyvstávaly Václavu Sýkorovi povin-
nosti, a naopak práva. Hlavním úkolem bylo 
držet se instrukcí daných pivovarem, hlídat 
si současné odběratele a získávat nové. Co 
se týkalo klientely, kromě toho, aby byla 
spokojená, musel vedoucí skladu hlídat je-
jich finanční kondici. Všeobecně po něm ve-
dení pivovaru chtělo, aby výše nesplacených 
pohledávek klesala, a platil pro něj zákaz 

dávat bez předešlé konzultace cokoliv 
na úvěr. Za svou práci dostával služné 
1500 korun měsíčně, v případě přesča-
sů ještě 300 korun paušální příplatek. 
K smlouvě náleželo i využívání bytu, 
odběr tří litrů piva denně a zajištěné 
pojištění u Všeobecného ústavu v Čes-
kých Budějovicích. Pokud porovnáme 
data na smlouvě a v seznamu, zjistíme, 
že Václav Sýkora zastával tuto pozici 
i v roce 1942. 

Jestliže se vrátíme k popisovanému 
seznamu a zaměříme se na jeho dru-
hou část, tedy zaměstnance, dopsané 
později rukou, vidíme, že šlo o pra-
covníky v podstatě z celého okolí 
Strakonic. Místní sice převažovali, 
ale jinak byla vlastně zastoupena kaž-
dá okolní vesnice. Celkově se jednalo 
o šedesát osm osob, které měly nárok 
na 168 litrů čepovaného piva. 

Tento stručný popis do zaměstna-
necké struktury strakonického pivo-
varu v letech 1942-1943 měl ukázat, 
že firma navzdory válečnému dění 
fungovala. V roce 1942 se uvádí, že 
se povedlo dodat zákazníkům 35 747 

hektolitrů piva.
Zajímavě se jeví i srovnání s dneškem. 

Podle zpráv přímo z pivovaru se současný 
stav pracovníků pohybuje na čísle padesát 
pět. Některé pozice zmizely nebo byly 
sloučené, za všechny můžeme jmenovat 
obsluhu koňských povozů nebo bedná-
ře. Rozšířil se naopak počet řidičů nebo 
přibyly pozice laborantů. Deputát v podobě 
zlevněného odběru piva do dnešní doby 
zůstal. Pivovaru se povedlo vybrat všechny 
možné zákruty i zatáčky dané dobou, a my 
proto můžeme ochutnávat jeho chmelové 
produkty už více než 370 let.

Libor Staněk 
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Garantovaný růst mzdy
13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu  svozový mikrobus&
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu
26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců
Přes 25 let stability
Odměna za doporučení nového kolegy

Možnost zahraniční stáže
Firemní akce pro zaměstnance

Možnost praxe pro studenty

Zaměstnancům nabízíme:
 

V našem výrobním závodě v Blatné 
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

SKLADNÍKY / CE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Obsluha CNC STROJŮ

NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

+420 725 730 657 / +420 722 915 622
katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com

 


