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Strakonická dětská hřiště

Asi nikomu z nás není lhostejné, kde si hrají 
naše děti. Vandalizmus bohužel nezmizí 
mávnutím kouzelného proutku, a tak se 
musíme postarat, když někdo něco někde 
rozbije. Nepřehlédněte výzvu ke spolupráci 
na straně 4. 

Milostivé léto

Dostali jste se do nebezpečného soukolí 
exekucí? Teď je ten správný čas vyřešit 
problémy a my vám přinášíme článek jak 
na to. Najdete na straně 13. Čas na vyřešení 
finančních komplikací máte od 28. 10. 2021 
do 28. 1. 2022.

Požehnaného věku se dožívá 
paní Miloslava Tříšková

Jubilantka, která je obyvatelkou domova 
pro seniory ve Strakonicích, oslavila kulaté 
životní výročí. Popřát jí přišel starosta města 
Břetislav Hrdlička. Těší se dobrému zdraví 
a každý den si vychutná šálek kávy. 

ZAOSTŘENO NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,9–6,1 l / 100 km, 124−138 g/km. 
Vyobrazený vůz je konceptem před zahájením výroby.

Atraktivní SUV kupé pro všechny, kteří chtějí určovat směr. Nepřehlédnutelný sportovní vzhled  
a komfortní výbava dělají z modelu Taigo novou ikonu pro všechny výjimečné osobnosti.

Volkswagen 
Taigo

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Strakonický bazén je stavba, která plní 
svou funkci od sedmdesátých let minu-
lého století. Není tedy divu, že za léta 
plného provozu a minimálních investicí 
do oprav se objevily výraznější neduhy. 
Když se v květnu začalo s rekonstrukcí 
bazénové haly, nikdo nečekal, že se 
plánovaná oprava v délce necelých 
čtyř měsíců významně protáhne. 

Na základě preventivních prohlídek 
jednotlivých sportovišť bylo zjištěno 
porušení střešního pláště krytého plavec-
kého bazénu. Z důvodů, které snad ani 
není nutné popisovat, chyběla na někte-
rých místech ztužidla vazníků. Statik při 
prohlídce narazil i na chybějící vyhřívání 
prostoru pod střechou a nefungující 
vzduchotechniku, což v součtu způsobilo 
mnohonásobné zavlhčení střešního pláš-
tě, které vedlo k degradaci železobeto-
nových žebírkových panelů. Ty ovšem ze 
samotné podstaty a zároveň pro aktuální 
tvrdé stavební normy budov tohoto typu 
není možné sanovat. Nezbývalo tedy nic 
jiného než zahájit kompletní výměnu 
střešního pláště. 

Práce probíhaly v souladu s projektem 
a plánem. Při obnažování konstrukcí, které 
navazovaly na rekonstruované části, se 
bohužel objevily další statické poruchy 
atik, neslučitelné s plněním jejich funkce. 
Jednoduše řečeno, byly v takovém stavu, že 
hrozilo jejich zřícení. 

Počínající rekonstrukce musela být zasta-
vena a veškeré síly se upínaly k řešení ha-
várie atik, která s sebou přinesla prodlou-
žení původně plánované odstávky bazénu 
ze čtyř měsíců na celých devět. 

Nyní se souběžně opravují jak atiky, tak 
střecha bazénu, neboť se jedná o spojené 
nádoby, kde je jeden úkon závislý na násle-
dujícím. 

Pokud vše půjde podle plánu a neza-
sáhnou v zimním období do rekonstrukce 
nepříznivé klimatické podmínky anebo 
snad nedostatek stavebního materiálu, mělo 
by být na konci ledna příštího roku hotovo.

Zhruba měsíc bude trvat samotné na-
pouštění bazénu a v březnu už by se plavci 
mohli těšit na zahájení sezony. 

Odstávka bazénu je jistě po nucené co-
vidové přestávce nepříjemná, ale je velmi 
důležité, že se s revizemi jednotlivých 
sportovišť začalo, odhalily se léta přehlíže-
né chyby a ty se začaly bezodkladně řešit.

Břetislav Hrdlička, starosta

Napětí až do posledního sečteného 
hlasu. Asi tak vypadala volební sobota 
u většiny z nás. Samotný výsledek je 
pro jedny obrovským vítězstvím, pro 
druhé neméně obrovským zklamáním. 
Každopádně až následující roky ukáží, 
jak šťastnou měli voliči ruku. Ti z nás, kteří 
volali po změně, mají nadějná očekávání, 
ti, kdo zůstávají konzervativní, doufají, že 
změny budou klidné, rozumné a ve pro-
spěch občanů. Přemýšlel jsem i nad 
výsledkem voleb, který se ve Strakonicích 
silně klonil k ANO. Přitom tato strana 
Strakonicím jako městu nic nepřinesla, 
a ve vztahu k teplárně spíše naopak. 
Přesto takový výsledek. Myslím si totiž, že 
vy, Strakoničtí, jste už na vlastní kůži zažili 
klamavé a štvavé kampaně médií, soudní 
přehmaty a jiné excesy, které přinesly 
městu jen škodu a ztrátu času, a stavíte se 
na stranu dobra, a ne zla. Jste v tom mož-
ná napřed před jinými městy, kde se nic 
takového nestalo, a vládla běžná volební 
nálada. Médiím a štváčům se opravdu 
věřit nedá, a vysokou, zdejšími lidmi 
i mnou ceněnou hodnotou jsou vlastní oči, 
selský rozum, slušnost, práce pro lidi a její 
výsledky. Vaší volby si vážím, ať byla jaká-
koliv, ukazuje rozumný, střízlivý a laskavý 
pohled na věc. Je dobře, že tu máme 
kromě pár radikálů většinou slušné lidi. 
Nyní je na vítězích voleb, aby prokázali, 
že to myslí s národem a námi dobře, aby 
nás neprodali za svůj blahobyt a dodrželi 
sliby. Pokud tedy nějaké dali. Je po všem, 
nyní vám už přeji klidnou nadcházející 
dobu adventní. Zasloužíte si ji.

Ocelové výztuže atik  foto: Markéta Bučoková

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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Pojďme společně pečovat  
o strakonická dětská hřiště

Maminky, tátové, babičky, dědečkové, 
zkrátka vy, kteří doprovázíte děti hrát 
si na veřejná městská hřiště. Právě díky 
vám a vašemu upozornění, že něco není 
v pořádku, jsme schopni závady na dět-
ských hřištích odstranit v co možná 
nejkratším termínu. Snad jen zahranič-
ní náhradní díly, na které jsme nuceni 
čekat, mohou zpozdit opravu herního 
prvku.

Technické služby Strakonice, které 
mají správu hřišť ve své gesci, zřídily 
na webových stránkách společnosti od-

kaz na kompletní seznam dětských hřišť 
v rámci města s formulářem k připomín-
kám stavu daného hřiště – www.tsst.cz/
hriste/. Po jeho odeslání se automaticky 
vložená závada objeví odpovědné osobě, 
která ji začne bezodkladně řešit.

Pokud chcete na adresu provozovatele 
zaslat obsáhlejší zprávu i s fotodokumenta-
cí, pak můžete tak učinit na elektronickou 
adresu: detskahriste@tsst.cz.

Společně to dáme dohromady.

Markéta Bučoková, PR 

Pozvánka na  
Den válečných veteránů
I v letošním roce si připomeneme a dou-
fáme, že bez protiepidemických opatření, 
Den válečných veteránů. Jedenáctý listopad 
a kvítek divokého rudého máku symbolizují 
oběti nejen obou světových válek, ale všech 
válečných konfliktů, které bohužel provázejí 
i novodobé dějiny lidstva. 
Vzpomínka proběhne tradičně u pomníku 
Na Dubovci 11. 11. 2021 v 11:00 hodin.

Markéta Bučoková, PR 

Třídit se vyplatí 
Město Strakonice je zapojeno do systému 
EKO-KOM, a to na základě smlouvy o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. Na základě této smlouvy pak 
město získává nárok na odměnu za zajišťo-
vání zpětného odběru a následného využití 
odpadů z obalů. Odměna se vypočítává 
na základě pravidelného čtvrtletního 
hlášení o množství, druzích a způsobech 
nakládání s využitelnými složkami komu-
nálních odpadů. Výše odměny je závislá 
zejména na množství vytříděných odpadů, 
její výše roste spolu s účinností systému 
sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady 
spojené s provozem systému sběru využitel-
ných složek komunálních odpadů. Město 
Strakonice v roce 2020 díky občanům, kteří 
poctivě třídí, získalo letos do svého rozpočtu 
3 443 551 Kč. 

V dalším čísle Zpravodaje přineseme 
naučný článek, který vás provede světem 
tříděného odpadu. 

Lucie Klimešová, odbor ŽP

Strakonice díky Strakonickým získaly „Oskara"
Díky svědomitému třídění Strakonických 
město Strakonice zvítězilo v soutěži obcí 
týkající se zpětného odběru elektrozaří-
zení, kterou každoročně vyhlašuje kolek-
tivní systém Elektrowin, a. s., ve spolu-
práci s Jihočeským krajem na základě 
dohody o partnerství a vzájemné spolu-
práci na projektu „Intenzifikace zpětného 
odběru elektrozařízení v Jihočeském 
kraji“. Naše město zvítězilo v kategorii: 
nejvyšší meziroční nárůst v % všech 
zpětně odebraných spotřebičů v kategorii 
nad 10 000 obyvatel (porovnání období 
1. 8. 2019 – 31. 7. 2020/sebráno 88,17 t 

EEZ a 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021/sebráno 
91,75 t EEZ), a to za období 1. srpen 2020 
– 31. července 2021. Součástí výhry je 
Certifikát za sběr vysloužilých elektro-
spotřebičů v kategorii Obec nad 10 000 
obyvatel, soška Elektrooskara a odmě-
na ve výši 30 000 Kč. Uvedená výhra 
byla našemu městu předána dne 5. října 
na Krajském úřadě Jihočeského kraje při 
semináři pro II. a III. obce Jihočeského 
kraje I. náměstkem hejtmana Jihočeské-
ho kraje Františkem Talířem a členkou 
představenstva Elektrowin, a. s., Terezou 
Ulverovou. Radka Mrkvičková, odbor ŽP

Ilustrační foto foto: TS Strakonice

Ocenění převzaly Lucie Klimešová a Radka 
Mrkvičková z odboru ŽP 
  foto: Markéta Bučoková
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Očko jede dál 
Po 225 dnech opustilo velkokapacitní očkova-
cí centrum tělocvičnu v Lidické ulici ve Stra-
konicích. V provozu bylo od 11. února do  
23. září. Za tu dobu se na jeho chodu podílelo 
okolo 170 lidí, díky kterým bylo aplikováno 
přes 70 tisíc dávek vakcín proti nemoci co-
vid-19. Posledním klientem očkovacího centra 
byl ve čtvrtek před 17. hodinou šestadvace-
tiletý Jan Staněk ze Strakonic. S uzavřením 
centra však očkování proti covidu-19 nekončí. 
Pokračovat bude v nových prostorách nad 

nemocniční lékárnou, kde již 30. září přivítali 
první klienty. 

Termíny dnů otevřených dveří: 20. 10. 2021, 10. 11. 2021,  
13. 11. 2021, 12. 1. 2022, 15. 1. 2022.

Poslední minuty v Očko-centru 
 foto: Kateřina Koželuhová

Město Strakonice děkuje za skvělou spo-
lupráci s Nemocnicí Strakonice, a. s., kterou 
v Očku zastupoval MUDr. Michal Pelíšek, 
děkujeme všem zaměstnancům MěÚ, kteří 
v době, kdy by měli mít nárok na odpoči-
nek, buď pracovali v Očko-centru, nebo 
naopak doháněli práci na svých pracovištích. 
Poděkování patří i zaměstnancům příspěvko-
vých organizací města, ale i dobrovolníkům 
z řad veřejnosti. Vážíme si vaší obětavosti 
a věříme, že bude příležitost ke společnému 
poděkování. 

Markéta Bučoková, PR 

Senioři opět sportovali
Letošní sportovní hry seniorů se uskutečnily 
ve zcela novém prostředí Panské zahrady. Od-
poledne plné zábavy, sportu, hudby, přátelství, 
ale i ponaučení. Tak by se mohlo popsat čtvr-
teční odpoledne šestnáctého zářijového dne. 

Infocentrum pro seniory připravilo osm 
zajímavých, a ne vždy lehkých stanovišť. 
Především ale šlo o společně strávené chvíle, 
které měly do každodenního stereotypu dříve 

narozených vnést rozptýlení a zábavu, podle 
samotných účastníků se tak stalo. Soustře-
děnost vystřídaly zářivé úsměvy a došlo 
i na zpěv a tanec. 

Ceny pro vítěze věnovaly společnosti: 
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, 
Česká unie sportu, město Strakonice, pan 
Kovář, cukrárna Kazbundová, spisovatelka 
Věra Nosková. Zahajovacího ceremoniálu se 

ujali pánové z vedení města, starosta Břetislav 
Hrdlička a místostarosta Josef Zoch. 

Markéta Bučoková, PR

Sportovní hry 2021 foto: Markéta Bučoková
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MUZEUM

Pochod proti diabetu
V rámci aktivit spojených se Světovým 
dnem diabetu, který si každoročně připo-
mínáme, pořádá Oblastní spolek diabetiků 
Strakonice ve středu 4. 11. 2021 pochod 
proti diabetu od 13 hod. na dvorku Info-
centra pro seniory, U Sv. Markéty 58. Pro 
návštěvníky bude připraveno stanoviště, 
kde si mohou nechat změřit hladinu cukru 
v krvi. Uspořádáním této akce si organi-
zátoři přejí obrátit pozornost veřejnosti 
na problematiku tohoto onemocnění. Více 
informací u paní Marcely Štverákové,  
tel.: 602 340 099.

Organizátorka pochodu Marcela Štveráková 
foto: Markéta Bučoková

Pojeďte s námi do Pasova
Připravili jsme pro vás zimní autobusový 
zájezd do Pasova ve čtvrtek 2. prosince. 
Přihlášky a více informací u pí Žilákové, 
tel.: 720 043 670. Platby budeme 
přijímat v úterý 16. listopadu od 10.00 
do 12.00 hodin v Infocentru pro seniory, 
U Sv. Markéty 58.

Přijďte tvořit vánoční dekorace
Zveme vás do šikovné dílny na tvoření 
vánočních dekorací dne 10. listopadu 
od 10.00 do 12.00 hodin v Infocentru 
pro seniory, U Sv. Markéty 58. Registra-
ce do 8. listopadu u paní Hrdličkové, tel.: 
777 118 646. Vstupné 50 Kč. Materiál 
zajištěn.

Pozvánka na tvoření  
adventních věnců
Zveme vás do šikovné dílny na tvoření 
adventních věnců dne 22. listopadu 
od 10.00 do 12.00 hodin v Infocentru 
pro seniory, U Sv. Markéty 58. Registra-
ce do 18. listopadu u paní Hrdličkové, 
tel.: 777 118 646. Vstupné 50 Kč. 
Materiál zajištěn.

Procházky Nordic Walking  
s Jaroslavou Prokopovou
Setkáme se ve Strakonicích v 9.00 hod. 
před Infocentrem pro seniory, U Sv. 
Markéty 58 každý listopadový čtvrtek 
4., 11., 18., 25.
Trasy budou dlouhé 5 až 10 km dle 
domluvy. Více informací u Jaroslavy Pro-
kopové, tel.: 731 538 867 a v infocentru 
pro seniory, tel.: 720 043 670.

Ilustrační foto  foto: IC pro seniory

Muzeum chystá novou expozici řádu 
maltézských rytířů
Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, 
jež sídlí v hradním areálu, prochází od červen-
ce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí. Akce za více 
než 140 milionů korun je financována z fondů 
Evropské unie a z rozpočtu Jihočeského 
kraje, který muzeum zřizuje. Stavební část 
byla ukončena vloni a nyní aranžéři společně 
s muzejními kurátory instalují vystavované 
předměty. Odborníci současně osazují vybra-
né místnosti audiovizuální technikou. Od jara 
bude na návštěvníky kromě jiného čekat pět 
nových expozic, které postupně představíme. 

V prostorách bývalého děkanství vzniká 
stálá výstava věnovaná řádu maltézských 
rytířů, jehož historie je právě se Strakonicemi 
úzce spojena. Maltézští rytíři, jinak též zvaní 
johanité, vznikli po úspěšném dobytí Jeruzalé-
ma vojsky první křížové výpravy v roce 1099. 
Ač původně šlo o řád špitální, okolnostmi byli 
donuceni přijmout i službu vojenskou. Postup-
ně zasáhli do mnoha válek po celém světě. Při 
křížových výpravách ve Svaté zemi, během 
husitských bouří či v bezpočtu válek proti 
Turkům. Expozice mapuje všechny dějinné 
milníky.

V průběhu staletí se řád samozřejmě měnil. 
Do první světové války se již jeho členové 
zapojili pouze jako zdravotníci – ze  Strakonic 
vyjelo několik sanitních vlaků. Na základě do-
bových plánů se pro novou expozici podařilo 
vytvořit repliku jednoho z vagonů a vybavit jej 
odpovídajícími lékařskými nástroji. 

V obdivuhodné historii řádu strakonická 
komenda vyčnívá. Má totiž vůbec nejdel-
ší kontinuální historii ze všech řádových 

poboček. I díky tomu se Muzeu středního 
Pootaví podařilo navázat unikátní spolupráci 
s Českým velkopřevorstvím maltézského řádu. 
Muzeum tak získalo přístup k mnoha dosud 
neviděným exponátům, které již brzy bude 
moci představit i veřejnosti. 

Muzeum středního Pootaví

Součástí expozice bude i slavnostní uniforma emeritního 
velkopřevora Karla Eduarda Paara foto: muzeum
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INZERCE

Sto let – požehnaný věk 
V domově pro seniory v Rybniční se 
slavilo ve velkém. Tamější obyvatelka paní 
Miloslava Tříšková oslavila ve čtvrtek  
7. října vskutku kulaté životní jubileum – 
sto let. 

Narodila se v roce 1921 ve Smiradech 
v okrese Jičín. Poté, co vystudovala dvě 
střední školy, pracovala celý život jako 
administrativní pracovnice. Vychovala dvě 
děti. 

Mezi její záliby patří čtení, vážná hudba, 
ruční práce, přírodovědné filmy. Její pečo-
vatelky na ni prozradily, že je velkou mi-
lovnicí koček, a ona sama potvrdila, že jí 
stále chutná čerstvě namletá zrnková káva, 
kterou si velmi ráda vychutná s ostatními 
uživateli domova. I přes svůj věk, anebo 
právě proto se ráda účastní, a velmi živě, 
kulturních a společenských akcí v domově. 

S přáním pevného zdraví a životního 
optimizmu přišel za město Strakonice sta-
rosta Břetislav Hrdlička společně s Marií 
Žilákovou za IC pro seniory. 

I my přidáváme gratulaci paní Milosla-
vě s přáním stálého úsměvu, který umí 

vykouzlit jen pohádkové babičky.
Markéta Bučoková, PR

Paní Miloslava Tříšková v den oslav foto: Markéta Bučoková 
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www.prijemnaprace.cz 

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

 

Otavský Zlatý na „bedně”

DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice zabodoval na prestižní 
degustaci Pivo České republiky 2021. V kategorii světlých ležáků 
Prémium obsadil velmi cenné 3. místo s Otavským zlatým. Každá 
soutěžní degustace má svá určená pravidla. Porota je vybírána z řad 
pivovarských odborníků (obvykle sládků zúčastněných pivovarů) 
a studentů JČ univerzity. Každému pivu jsou přidělovány známky, 
kde se hodnotí například vůně, chuť, hořkost, říz a další. Je napros-
tou samozřejmostí, že piva jsou degustovaná anonymně, každému 
pivu je přiděleno jedno číslo pro konkrétní degustační komisi. 
Výsledek nás velmi těší, být oceněným pivem je pro každého pivo-
varníka velmi milá událost. Je k tomu potřebná i trocha štěstí, de-
gustace je několikadenní maratón a udržet chuťové pohárky pořád 
ve střehu není úplně jednoduché. Tak na zdraví s naším oceněným 
pivem! Dej Bůh štěstí!  Pivovar Dudák

Dušan Krankus a Vlastimil Matej s oceněným pivem foto: Markéta Bučoková
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KALENDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVY 
3.–29. 11.
Tomáš Starý – grafika
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.)

6.–28. 11. 
Obrazy od Otavy
výstava obrazů Miloslava Brůhy 
vernisáž 5. 11., 17:00 hod. 
místo: Maltézský sál 

11. 11. – 14. 12.
MOVEMBER21/Petr Šprachta 
galerie bezmála padesáti knírů napříč staletími, kultu-
rami a osobnostmi
výstava kreseb na podporu hnutí Movember 
místo: Artwall Strakonice, ul. Želivského

19. 11. – 26. 12. 
Když se řekne zima…
tradiční vánoční výstava
vernisáž 18. 11., 16:00 hod.
místo: černá kuchyně 
otevřeno: Út–Pá: 9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod., 
So, Ne a svátky 13:00–16:00 hod.

Výstavka rostlin na určování podle pupenů
pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními 
zajímavostmi, Nejmilejší knihy aj. 
otevřeno Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00 hod.
místo: půjčovna v Husově ul. čp. 380
info: pobočka ŠK Za Parkem (380 422 720,  
hrdlickova@knih-st.cz)

KINO OKO 
1. 11., 17:30 hod.
Addamsova rodina 2
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, 
kteří svým nevšedním a podivným chováním terorizují 
nové kraje.
doporučená přístupnost: od 12 let
USA/VB, animovaný/rodinný, dabing, 93´, 2D, 
Forum film

1. 11., 20:00 hod.
Paroží
Modlete se, aby to nešlo po vás.
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, horor/mysteriózní, titulky, 100´, 2D, Falcon film

2.–3. 11., 20:00 hod.
Paralelní matky
Obě jsou nezadané a obě otěhotněly neplánovaně.
doporučená přístupnost: od 15 let
Špa, drama/komedie, titulky, 120´, 2D, Bioscop

4.–7. 11., 17:00 hod.
Eternals 3D
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu 
nesmrtelných hrdinů.
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, akční/dobrodružný, dabing, 158´, Falcon film

4.–7. 11., 20:00 hod.
Hrana zlomu
Osudy dvou disfunkčních rodin s unikátním, atypicky 
vyprávěným příběhem.
doporučená přístupnost: od 15 let
ČR, thriller/horor, 86´, 2D, Bionaut 

8. 11., 17:30 a 20:00 hod.
9.–11. 11., 17:30 hod.
Karel
Celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý po-
hled do soukromí a do duše Karla Gotta.
doporučená přístupnost: všem 

ČR, dokument/životopisný, 127´, 2D, Bontonfilm

9.–10. 11., 20:00 hod. 
Není čas zemřít
Bond. James Bond.
doporučená přístupnost: od 15 let 
USA/UK, akční thriller, titulky, 163´, 2D, Forum film

11.–15. 11., 20:00 hod.
Přání Ježíškovi
Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu 
a znovu usmířit. 
doporučená přístupnost: všem 
ČR, komedie, 109´, 2D, Bioscop

12.–14. 11., 17:30 hod.
Venom 2: Carnage přichází 3D
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, 
Falcon film 

15.–16. 11., 17:30 hod.
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 
Shang-Chi, který je konfrontován se svou minulostí.
doporučená přístupnost: všem 
USA, dobrodružný/fantasy/akční, dabing, Falcon 
film

SENIORSKÁ STŘEDA
10. 11., 9:30 hod.
Zátopek
Výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, ale i ži-
votnímu příběhu jednoho z největších světových atletů 
všech dob.
ČR, dramatický příběh/životopisný, 130 ,́ 2D, Falcon film

FILMOVÝ KLUB
3. 11., 17:30 hod.
Milan Kundera: Od žertu k bezvýznamnosti
Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? 
Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině?
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, dokument, 95´, dabing, 2D, Falcon film

DŮM KULTURY
1. 11., 19:00 hod. 
KPH – Melody Quartett a nejznámější 
filmové melodie
místo: dům kultury 

3. 11., 19:00 hod.
Miroslav Donutil – Na kus řeči
One man show
místo: dům kultury 

7. 11., 14:30 a 16:30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška – LS Radost
loutková pohádka 
místo: KZ Mír 

9. 11., 19:00 hod. 
Bezruký Frantík – Divadlo pod Palmovkou 
Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou. 
divadelní předplatné A
místo: dům kultury 

10. 11., 19:00 hod. 
4TET verze V.
gentlemani v cylindrech – David Uličník, Jiří Korn, Jiří 
Škorpík, Dušan Kollár
místo: dům kultury 

14. 11., 16:00 hod. 
Pohádka z herbáře – DS Čelakovský
o hledání nejkrásnějšího dárku 
místo: dům kultury 

15. 11., 19:00 hod.
Balada pro banditu – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram 
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka a živá kapela
divadelní předplatné B
místo: dům kultury 

18. 11., 19:00 hod.
Koncert skupiny Jistem a hosté
místo: Rytířský sál 

21. 11., 14:30 a 16:30 hod.
Švagr Jan – LS Radost 
loutková pohádka
místo: KZ Mír 

24. 11., 19:00 hod. 
Karel Plíhal – Recitál 
místo: dům kultury 

28. 11. 
Nebeská pošta 
Zahájení adventu na Velkém náměstí
15:00 otevření poštovního úřadu Nebeské pošty
15:15 hudební vystoupení kapely PAUZA
15:45 pěvecký sbor
16:00  zahájení programu – žehnání adventního věn-

ce a pivního vánočního speciálu, programem 
provází kapela PAUZA 

16:30  příjezd nebeského posla, předání dopisů, 
rozsvícení vánočního stromu, nebeské procesí 

TANEČNÍ KURZY
místo: dům kultury 

5. 11., 20:00 hod. 
Prodloužená lekce – pro kurz od 20:00 hod.

6. 11., 20:00 hod. 
Prodloužená lekce – pro kurz od 17:00 hod.

12. 11. a 19. 11., 17:00 a 20:00 hod. 
Základní lekce 
26. 11., 20:00 hod. 
Věneček – pro kurz od 20:00 hod..
27. 11., 20:00 hod.
Věneček – pro kurz od 17:00 hod.

INFOCENTRUM PRO SENIORY
4. 11., 13:00 hod.
Pochod proti diabetu
k dispozici stanoviště s možností změřit hladinu cukru 
v krvi a krevního tlaku 
více na tel.: 602 340 099
místo: dvorek Infocentra pro seniory 

10. 11., 10:00–12:00 hod.
Tvoření vánočních dekorací
materiál zajištěn, více na tel.: 777 118 646

22. 11., 10:00–12:00 hod.
Tvoření adventních věnců
registrace do 18. 11. na tel.: 777 118 646

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 380 422 751 (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)

PLÁNOVANÉ AKCE JSOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY 
JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ SE ZMĚNAMI PROGRAMU. 
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KALENDÁŘ AKCÍ
4., 11., 18., 25. 11., 9:00 hod.
Procházky Nordic Walking s Jaroslavou 
Prokopovou
více na tel.: 731 538 867 
místo: před Infocentrem pro seniory

2. 12. 
Zájezd pro seniory do Pasova
přihlášky a více na tel.: 720 043 670

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
11. 11., 17:00 hod. 
Historické nahrávky autentických forem 
české lidové hudby
přednáška – PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.
místo: společenský sál ŠK

INZERCE
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5. 11. a 19. 11., 13:00–17:00 hod.
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí

8. 11., 18:00 hod.
Paneláky boys – Slam poetry
své nové knihy představí básníci a slameři Filip Koryta 
(Dr. Filipitch) a Teodor Kravál 
místo: ŠK, společenský sál

9. 11. a 11. 11., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
lektor Jan Juráš, účast hlaste na jan.juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská 

10. 11., 17:00 hod.
Zámečky a tvrze jižních Čech 
svou novou knihu zaměřenou na Strakonicko předsta-
ví Jaroslava Pixová
beseda s promítáním
místo: ŠK, společenský sál

12. 11. a 26. 11., 15:00–19:00 hod.
Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou Věrou 
Noskovou
pokračovací kurz
místo: ŠK, oddělení pro dospělé (12. 11.) a společen-
ský sál (26. 11.)

12. 11., 17:00 hod.
Osamu Okamura – Město pro každého
manuál urbanisty začátečníka, beseda s architektem, 
děkanem Fakulty umění a architektury v Liberci, pro-
gramovým ředitelem festivalu ReSITE
info: FB Jsme Strakonice
místo: ŠK, společenský sál

13. 11.
Přírodovědná procházka – cca 10 km

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
2., 9., 16., 23., 30. 11., 9:30–11:00 hod.
Wikipedie pro seniory
pokračující PC kurz 
místo: studovna ŠK 

2. 11., 16:30 hod. 
Úterní zastavení
setkání s literaturou, z myšlenek K. H. Borovského
místo: sraz před pobočkou Za Parkem 

3. 11., 17:00 hod. 
Za přírodou Kanárských ostrovů – Josef Šindelář
přednáška s promítáním
místo: ŠK, společenský sál

4. 11., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání rodičů s dětmi 
místo: oddělení pro děti ŠK

sraz v 8:55 hod. před nádražím ČD, vlakem 
do Radomyšle, procházka ke kostelu sv. Jana 
Křtitele, na židovský hřbitov a zpět do Radomy-
šle, dále pak kolem Věna a řepických rybníků 
do Strakonic
info: ŠK Za Parkem nebo na www.csop-strako-
nice.net

14. 11., 18:00 hod. a 15. 11., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznání, Aktivní odpočinek, Ruční práce, Knížky
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem

18. 11., 17:00 hod.
Vícehlasy 25
setkávání s osobnostmi – Erik Siegl a Ivana Din-
gová z Diakonie ČCE a Pavel Drdel, šéfkuchař, 
fotograf a ambasador charitativního projektu 
Postni, téma – Důsledky válečného konfliktu v Sýrii 
a postní sbírka
místo: ŠK, společenský sál

24. 11., 18:00 hod.
Zelené otazníky – Proč je důležité ochránit
divočinu?
host Alena Bendová ze spolku Prales dětem
místo: ŠK, společenský sál

25. 11., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Rybička z oříšku
materiál k dispozici na místě
místo: oddělení pro děti ŠK

Ledňáčci
sraz v 16:00 hod. před zámkem u vývěsky ŠK
5. 11. Podzimní lidové zvyky
12. 11. a 19. 11. Pozorování stop nebo výroba 
drobných dárků pro charitní akce
info: pobočka Za Parkem nebo M. Tůmová
(602 361 321 – formou sms)

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz 
 www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz

Pro nově postavené prostory v provozovně Vodňany 
vybavené automatizovanými a robotickými pracovišti 

přijmeme nové kolegy/kolegyně na pozice:

Nabízíme Vám:
• Jistotu trvalého zaměstnání.
•  Rozsáhlé zaměstnanecké benefity a příspěvky: závodní stravování (cena oběda 15,- Kč), dovolená nad rámec zákoníku práce (5 týdnů), příspěvek na dopravu do zaměstnání 

a zpět, příspěvek na penzijní připojištění, možnost vyplacení roční mimořádné odměny, možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu (na volnočasové, zdravotní, 
kulturní, sportovní aktivity) a další benefity v souladu s vnitřními předpisy.

•  Podporujeme rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Nezaučené rádi zaškolíme. 
•  Možnost ubytování v nové moderní podnikové ubytovně.

Informace a kontakt:
Personální oddělení tel.: +420 383 838 112 nebo +420 383 838 010, e-mail: personalni.vodnany@voddrubez.cz,  Adresa: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU PRÁCI?

 ŘIDIČ SVOZU/ROZVOZU 
OBSLUHA BALICÍCH A ETIKETOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

OPERÁTOR SKLADU
TECHNIK (stavebních a strojně-technických investičních projektů)

ELEKTROMECHANIK STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
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KALENDÁŘ AKCÍ
RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
2., 16., 30. 11., 16:30–18:00 hod. 
Zdravé vaření 
pro děti od 6 let, nutné přihlásit

3. 11., 17:00–18:00 hod.
Šachy 
pro děti od 6 let, nutné přihlásit

9. 11., 10:30–11:00 hod. 
Divadélko pro nejmenší
interaktivní maňáskové divadlo 

18. 11., 16:00–18:00 hod. 
Kreativní rodinná dílna 
výroba vánočních dekorací, pro rodiče s dětmi od 5 
let, nutné přihlásit

19. 11., 14:30–17:30 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým 
postižením 
pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., 
účast nahlásit na tel.: 251 510 744 nebo  
ranapececechy@tamtam.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby: 
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta 

1. 11., 17:30 hod.
sv. Markéta –Slavnost všech svatých – 
bohoslužba

2. 11., 16:00 hod.
hřbitov (u kříže) – modlitba za zemřelé; 
17:30 hod. sv. Václav – bohoslužba 
za zemřelé

7. 11., 15:00 hod.
fara – setkání pro manžele a rodiny
17. 11., 17:30 hod.
sv. Markéta – bohoslužba s díkem 
i prosbou za svobodu; následně modlitba 
u kříže naproti prodejně „Baťa“ (nebude ranní 
bohoslužba ani Hovory o víře)

20. 11., 14:30 hod.
fara – Adventní dílna – pletení adventních 
věnců, vyrábění drobných dárků

26. 11., 19:00 hod.
sv. Markéta – Večer chval – hudba, možnost 
prosby za konkrétní věci, díky apod.; modlitbou 
provází kapela ELIM – Církev bratrská

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby 
každou neděli v 9:30 hod.
Čtvrteční setkání – od 17:00 hod. (témata na FB)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PLAVECKÝ STADION 
Provozní doba sauny 
Út 10:00–22:00 hod. ženy 
St 10:00–22:00 hod. muži (17. 11. 15:00–22:00) 
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 nutné se 
předem objednat na tel.: 380 422 765

ZIMNÍ STADION 
Veřejné bruslení Rodiče s dětmi 

do 10 let Společné
2., 9., 16., 23., 30. 11. 16:15–17:15 17:30–18:30
Bruslení seniorů
4., 11., 18., 25. 11. 10:00–11:00

Proč je důležitá výuka plavání

Cílem instruktora plavání je najít pozi-
tivní motivaci pro dítě a výuku koncipo-
vat tak, aby převažovaly příjemné zážit-
ky, které pomohou eliminovat strach. To 
vše za předpokladu, že zde bude fungo-
vat jistá návaznost výuky od útlého dět-
ství a mladšího školního věku. Plavecká 
absence v době pandemie zanechala 

neblahé důsledky v podobě možné ge-
nerace neplavců. Plavecké školy mají co 
dělat, aby výpadek kapacitně nahradi-
ly. Úkolem naší školy je nejen jakkoli 
doplnit povinnou plaveckou výuku, ale 
po odstávce vnitřního areálu jsme im-
provizovali ve venkovním vyhřívaném 
bazénu i v říjnu. Snahou bylo odučit co 
nejvíce hodin se zachováním komfortu 
teplé vody a poskytnutím zázemí v pro-
storách vnitřního areálu (šatny, sprchy). 
Snažili jsme se vyjít vstříc všem ZŠ 
v okrese. Pro plavce byl připravený 
i vytápěný stan v bezprostřední blízkos-
ti venkovního bazénu, který fungoval 
jako nouzové zázemí před vstupem 
do vody. Děti zde mohly v klidu odložit 
ručníky a župany a při odchodu se opět 
obléci, aby se tak předešlo zbytečným 
obavám z ofouknutí a nachlazení. Pobyt 
v bazénu za těchto podmínek je v jiných 
městech zcela běžný a zdraví prospěšný. 
Děti si tak mohou užít i neobvyklou 
plaveckou výuku s jistou dávkou dobro-
družství a nezapomenutelným zážitkem. 
Zaměstnanci plavecké školy vnímají 
danou situaci opravdu vážně a je pro nás 
všechny velkou výzvou brát v potaz ka-
ždou započatou plaveckou hodinu, která 
může preventivně zachránit lidský život.

Vendy Wieserová, PŠ

ZŠ FLČ Strakonice – zápas Sparta vs. Rangers
Třída 5. C dostala nabídku 
zúčastnit se zápasu evropské 
ligy. Lístky v hodnotě téměř 
3 000 Kč dostaly děti jako 
dárek od klubu Sparta Praha. 
Díky našemu skvělému 
sponzorovi (Děkujeme!) se 
mohl nakonec zaplnit celý 
autobus a na zápas vyrazilo  
50 žáků naší školy, pan 
ředitel Radek Čejka, učitelé, 
Jan Pňáček a Jana Rohová, 
i sponzor pan Filip Siman.

Velkou radost nám udělalo, 
že s námi jel náš kamarád – 
chlapec z reportáže pořadu ČT 168, který 
již žije šťastně v pěstounské rodině.

Na stadionu byla skvělá atmosféra, děti 
fandily s velkým nasazením po celou dobu 
utkání. Radovaly se samozřejmě i z výsled-

ku 1:0 pro český tým.
Závěr se dohrával jako-

by za svitu svatojánských 
broučků a jejich lucerniček, 
jak děti v ochozech při svém 
povzbuzování přisvítily 
mobilními telefony.

Slečna Majda z 5. C 
napsala krásný dopis panu 
Rosickému. Jaké bylo její 
překvapení, když mu ho 
mohla po utkání osobně 
předat. Kromě fotografie si 
odnesla i autogram na zádech 
svého sparťanského dresu.

Zápas jsme si všichni ohromně užili, 
děti byly skvělé. I zpáteční cesta byla plná 
nadšení, přestože jsme se vrátili až po  
23. hodině večer. Těšíme se na další po-
dobné akce. Jana Rohová

Výuka plavání žáků základních škol 
foto: Vendy Wieserová

Majda s hráčem Rosickým
foto: Jana Rohová
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Mladík, který ublížil stromu, byl potrestán, 
boj s vandaly bohužel pokračuje

Na přelomu července a srpna zveřejnila 
městská policie informaci o nelítostné 
agresi vůči stromu u skateparku Na Kře-
melce. Jednalo se o šokující bezcitné ničení 
stromu, které vandal, aby se pochlubil svou 
hloupostí, nechal kamarádem zveřejnit 
na sociální síti. Strážníci tak jeli najisto 
a brzy kápli i na skutečného ničitele. Už 
trestně odpovědný mladík nezapíral. Při-
znal, že do stromu sekal řídítky od kolo-
běžky, která se mu rozbila. Odbor život-
ního prostředí, kam byl úřední záznam 
postoupen, konstatoval, že se na tento 
případ velmi intenzivně zaměří. Nyní nám 
sdělil výsledek. Mladík od přestupkového 
orgánu dostal nejvyšší možnou pokutu, 
na kterou si prý musel na pokyn mamin-
ky vydělat sám na brigádách. Navíc musí 

za odborného dohledu, jak sdělil vedoucí 
odboru Jaroslav Brůžek, strom ošetřit. 

Jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. 
Bohužel městská policie zaevidovala v neděli 
19. září další událost, která se rovněž týká 
ničení zeleně. Tentokrát se kdosi bez mozku 
(nelze to říci jinak) vyřádil na stromech u ná-
honu a u podjezdu v Tržní ulici. Tady zlomil 
mladý javor a zdevastoval dřevěné ochrany 
kolem nových stromků. I o tomto je samo-
zřejmě informován příslušný odbor. Pokud 
někdo zahlédne jakékoliv ničení zeleně či 
městského mobiliáře, poznatky rádi při-
jmeme na lince 156, nebo je lze poskytnout 
přímo odboru životního prostředí. I my jsme 
vděčni za každou událost, která se vyřeší, 
aniž by byla spravedlnost slepá. 

Jaroslava Krejčová, MP 

Ničení stromů dál pokračuje… foto: MP

Dětské centrum  
Jihočeského kraje v roce 2021

Dětské centrum Jihočeského kraje po-
skytuje i v roce 2021 pomoc a služby 
dětem, matkám a rodinám v tíživé 
sociální situaci.

V zařízení umístěném v objektu 
bývalého dětského oddělení v areálu 
Nemocnice Strakonice, a. s., pečuje 
více než 40 profesionálů přibližně 
o 70 dětí ročně.

Náplní činnosti dětského centra je 
poskytnutí pomoci dětem v nejširším 
slova smyslu, zahrnující péči sociální, 
zdravotní, ale i pomoc právní, výchov-
nou, poradenskou a psychologickou, 
určenou zejména maminkám těchto 
dětí.

Dětské centrum Jihočeského kraje, 
o. p. s., provozuje zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a zajišťu-
je pobyty pro nejmenší děti, případně 
i pobyty s maminkami v rámci sociální 
rehabilitace. Pro maminky je zajištěn 
zácvik v péči o dítě a všestranná po-
moc. Je počítáno i s pomocí matkám 
v souvislosti s diskrétním porodem 
a případnou následnou adopcí dítěte 
na žádost matky.

Činnost organizace Dětské centrum 
Jihočeského kraje, o. p. s., je podpo-
řena z rozpočtu Jihočeského kraje.
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INFO Z TEPLÁRNY

Městská knihovna roku 2021
Šmidingerova knihovna Strakonice letos 
zaznamenala velký úspěch. Postoupila 
do druhého kola celostátní soutěže Městská 
knihovna roku, a jelikož odborná komise 
zatím nevyhlásila závěrečné výsledky, nemusí 
být tento úspěch konečný.

Letos je tato soutěž vyhlášena již po dva-
nácté a účastnit se mohou všechny knihovny, 
které působí v obci se statusem města. Soutěž 
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) a záštitu převzal Svaz 
měst a obcí ČR. 

V prvním kole soutěže každý regionální 
SKIP a příslušná krajská knihovna nominují 
jednu knihovnu, která bude daný kraj repre-
zentovat. Zvídavého čtenáře, který již nějakou 
knihovnu navštívil či navštěvuje pravidelně, 
napadne, jak mezi tolika knihovnami vybrat 
tu jednu nejlepší. Liší se velikostí, rozpočtem, 
službami, skladbou čtenářů, jako bychom 
chtěli srovnávat jablka s hruškami. V první 
části soutěže komisi zajímají tyto ukazatele: 
objekt knihovny (dostupnost, vybavení, bezba-
riérovost), úroveň knihovnických služeb, akti-
vity knihovny jako vzdělávacího, kulturního 
a komunitního centra (přednášky, tvůrčí dílny, 

výlety), spolupráce knihovny s regionálními 
subjekty (školy, muzea, divadla) a pracovníci 
knihovny. Knihovny se pak také prezentují vý-
znamnou akcí, kterou v tomto roce realizovaly 
a nejvíce si jí považují. 

Do druhého kola postupuje osm knihoven 
s nejlepšími výsledky ve výše zmíněných 
kategoriích. Ty pak navštíví odborná komise 
a přidělí jim body podle dalších kritérií. 
Většině z nás přijde logické, že se hodnotí 
nabízené služby, počet akcí, provozní doba, 
dostupnost pro osoby se zdravotním posti-
žením, počet knih, časopisů a jiných medií, 
výstavní prostory, toalety, služby pro děti 
či seniory, rozhodnout ale nakonec mohou 
detaily, jako např. informace o knihovně 
v průvodcích pro turisty, směrovky ve městě 
kudy do knihovny, možnost parkování v blíz-
kosti, přívětivé a útulné prostory – a to je 
jen ukázka kritérií, podle kterých se komise 
rozhoduje.

Letošní ročník přinesl také některé 
novinky. Všudypřítomný COVID-19 zasáhl 
i do činnosti knihoven, a ty tak mohly pre-
zentovat a získat body za akce či opatření, 
kterými na pandemii reagovaly. A další 

novinkou se stalo vyhlášení facebookové 
soutěže, v níž se hodnotí vliv a dosah kniho-
ven na sociálních sítích.

Knihovny, které postoupily do druhého 
kola soutěže, se snaží komisi zaujmout 
něčím výjimečným, nadstandardním, co 
jiné knihovny nemají. My jsme představili 
šíři činnosti oddělení Ekoporadny, projekt 
Rouškobudky, elektronický časopis Kompost 
a propagační materiály oddělení pro děti. 

Jak jsme obstáli v konkurenci ostatních 
knihoven, zatím nevíme, ale jisté je, že jsme 
se stali absolutním vítězem facebookové 
soutěže. Děkujeme tímto všem příznivcům 
a podporovatelům, kteří nám to prostřednic-
tvím udělených „lajků“ vyhráli. Díky tomu 
převezmeme jistě alespoň diváckou cenu při 
říjnovém slavnostním vyhlášení v Zrcadlové 
kapli Klementina. S předstihem také blaho-
přejeme vítězné knihovně, nezávisle na tom, 
která to bude. Cíl soutěže byl již naplněn, 
knihovny představily to nejlepší ze svých 
služeb i aktivit a poskytly inspiraci všem 
dalším, které tak mohou také zlepšit a rozšířit 
své knihovnické i informační služby.

Andrea Karlovcová, ředitelka knihovny 

Elektromobil – další příspěvek Teplárny Strakonice 
k čistému ovzduší ve městě
V návaznosti na strategické rozhodnutí 
společnosti a projekt „čistý vzduch pro 
město 2024“, což představuje razantní sní-
žení emisí vznikajících při výrobě tepelné 
energie v následujících letech, a zároveň 
s cílem snižování nákladů pro zachová-
ní nízké ceny tepelné energie pro naše 
zákazníky se společnost rozhodla zakoupit 
bezemisní servisní vozidlo.
Jedná se o vůz Volkswagen e-Crafter se 
speciální vestavbou typu pojízdná dílna, 
která poskytne našim technikům pracují-
cím na rozvodech tepelné energie špičkové 
zázemí pro jejich práci. Dílna je vybavena 
od svařovací soupravy, svěráku, množstvím 
přehledných a lehce přístupných organi-
zérů, pracovním stolem až po umyvadlo 
a tekoucí teplou vodu. S tímto vybavením 
naši technici dokáží nečekané poruchy 
opravit rychleji a našim zákazníkům tak 
zajistí lepší komfort při využívání našich 
služeb. S novým bezemisním vozem se 

můžete potkat od 1. 10. 2021 v ulicích 
našeho města. 
V souvislosti s novým vozem jsme vybu-
dovali také novou nabíjecí stanici v areálu 
naší společnosti s primárním cílem využívat 
vlastní elektrickou energii vyrobenou z bio-
masy. Můžeme tak zaručit, že veškerá elek-

trická energie potřebná pro provoz našeho 
vozu pochází pouze z obnovitelných zdrojů.
Toto je jeden z mnoha dalších kroků, které 
nás ještě čekají na cestě k trvalému zlep-
šování životního prostředí v našem městě, 
a věříme, že i tyto drobné kroky obyvatelé 
města Strakonic ocení.  Jan Diviš, TST

Nový teplárenský elektrovůz foto: Vratislav Pitra
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Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů
Máte dluhy a chcete je řešit? Slyšeli jste 
o legislativních změnách, ale ztrácíte se 
v paragrafech? Nevíte, jestli můžete požá-
dat o odpuštění úroků a nákladů exekuce? 
Říká vám něco „milostivé léto“? Přijďte se 
poradit k nám do krizového centra THEIA. 
O co se jedná?

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen 
letos v červenci. Tato jedinečná a neo-
pakovatelná příležitost umožní desítkám 
tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti. Čas 
na řešení je ale velmi omezený. Běží od  
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Lidem, kteří 
spadli kvůli dluhům u státních institucí 
do exekuce, budou odpuštěny veškeré 
úroky, poplatky advokátům či penále. 
Na dlužníkovi tak bude pouze zaplatit jisti-
nu a 750 Kč + DPH exekutorovi za uzavře-
ní exekuce. Milostivé léto tak představuje 
šanci pro velké množství lidí vymanit se ze 
svých dluhů a začít znovu důstojný život. 

Dluhy, které lze odpustit, musí být vy-
máhány exekutory a původním dlužníkem 
byla veřejnoprávní instituce. Pomůžeme 

klientům tyto skutečnosti zjistit a ověřit, 
zda jejich situace do tzv. Milostivého léta 
spadá a mají na tuto „úlevu“ nárok. Veřej-
noprávním věřitelem jsou například obecní 
a městské nájmy, nemocnice, technické 
služby obcí a měst, dopravní podniky, 
zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká 
televize a další. Podmínkou je k vyčísle-
nému dluhu (jistině) připočítat 750 Kč + 
DPH (náklady na zastavení exekuce). Při 
dodržení celého postupu exekutor ukončí 
exekuci. 

Na co si dát pozor?

Jste již v oddlužení (insolvenci)? 
Byl vám uložen peněžitý trest (uložené 
v trestním řízení pro úmyslný trestný 
čin, na pohledávky z důvodu majetkové 
či zdravotní újmy) nebo dlužné výživné? 
Na takové situace se bohužel Milostivé léto 
nevztahuje.

Jednejte rychle. Nabízíme možnost 
konzultace vaší situace, pomoc v celé 
záležitosti a podání žádosti. Naše služby 
poskytujeme bezplatně v rámci sociálních 
služeb. 

Barbora Čechová, ředitelka

Kontakty na naše pracoviště:
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Adresa: Smetanova 533, 
386 01 Strakonice

Kontakty: 
Mgr. Libuše Kozelková, DiS.
(725 418 090/kozelkova@theia.cz) 
 Na konzultace se doporučujeme objedná-
vat. Více informací na www.theia.cz 

Ilustrační foto foto: Theia, o.p.s.

NEPŘEHLÉDNĚTE
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ROZHOVOR
Od dubna letošního roku se s ní vídají 
klienti Domova pro seniory v Rybniční ulici 
ve Strakonicích. Razantně změnila svůj 
profesní život, když z administrativní práce 
naskočila do rozjetého vlaku práce s lid-
ským faktorem. Pověstných sto dnů hájení 
ve funkci má za sebou, a  tak jsme se roz-
hodli pro další díl seriálu oslovit právě Janu 
Nevařilovou, vedoucí domova pro seniory. 

Jak jste se zabydlela v Rybniční? 
Pevně věřím v to, že jsem se zabydlela dob-
ře. A to především díky svým kolegyním 
a kolegům, kteří mi byli v mých začátcích 
a stále jsou velmi nápomocni. Troufám si 
říct, že mám kolem sebe skvělý tým lidí. 

Splnila práce, kterou jste si vybrala, 
očekávání, s nimiž jste do této pracovní 
pozice jistě nastupovala? 
Myslím, že zcela předčila má očekávání. 
Myšleno v dobrém slova smyslu. Přicházela 
jsem z právního oboru, což je úplně jiná 
práce. Věděla jsem, že to nebude vůbec jed-
noduché, což se záhy potvrdilo. Je to práce 
velmi náročná. Nicméně je to práce, která 
mě nesmírně baví a naplňuje. 

Pro práci s lidmi je nutná především 
empatie a ve vašem případě i obrovská 
dávka trpělivosti. Obojího se vám stále 
dostává? 
Ano a pevně věřím v to, že tomu tak bude 
i nadále. Jsem a vždy jsem byla empatický 
člověk. Je to vlastnost, kterou buď máte, 
nebo ne. Myslím, že se úplně naučit nedá. 
Můžete ji možná předstírat, ale z dlouho-
dobého hlediska vás to dříve nebo později 
dostihne. Co se týče trpělivosti, na této 
pozici ji nezbytně mít musíte. 

Už jste realizovala nějaké změny v domově, 
nebo se na ně chystáte?
Do nedávné doby k tomu nebyl prostor ani 
možnost. Nicméně ano, chystáme změny, 
o kterých vás budeme určitě informovat i pro-
střednictvím Zpravodaje.

O jaké změny jde? 
V prvé řadě a jako jedna ze zásadních změn 
bude nastavení změny systému práce. Máme 
již jistou koncepci, kterou budeme postupně 
v těchto měsících zavádět do praxe, naplno 
od 1. ledna příštího roku. Od toho se budou 
odvíjet případné další změny. 

Budeme zřizovat facebookový profil našeho 
domova, kde bude mít každý možnost nahléd-
nout tzv. „pod pokličku“. Dozvědět se více 
o naší práci, o akcích, které zde pořádáme pro 
seniory, o novinkách. Bude sloužit k dotazům, 
námětům, ale i připomínkám. Chceme umož-
nit rodinám, aby i ty měly přehled o dění, 
stejně tak široká veřejnost. 

Čtyři dny před parlamentními volbami na-
vštívila bývalá ministryně Maláčová domov 
pro seniory. Na dlouhou diskuzi nebylo 
příliš času. Určitě ale existuje téma, které 
byste s novým ministrem ráda diskutovala. 
Co by to bylo? 
V sociální oblasti se pohybuji prozatím 
krátkou dobu. Nerada bych se tedy pouštěla 
do nějakých detailů. Navíc si myslím, že je 
to spíše otázka na vedení městského ústavu 
sociálních služeb a města. 

Kde dobíjíte baterky? Přece jenom ne kaž-
dý dokáže pracovat v zařízení, které pečuje 
o seniory. 
Baterky dobíjím se svými dětmi. Jsou tako-
vým mým hnacím motorem. Ráda jezdím 
za svými milovanými rodiči do nedaleké 
vesnice. Spoustu času se snažím trávit v pří-
rodě, a když mi čas dovolí, velmi ráda jezdím 
na kole.  

Markéta Bučoková, PR 

Jana Nevařilová foto: Markéta Bučoková 

Prostor setkání
Kostel je mnohdy vnímán jako symbol. 
Než se dostaneme k zamyšlení, co vše 
obsahuje, je třeba všimnout si, z čeho jeho 
symbolika vyrůstá.

V prvních staletích křesťané své chrá-
my nemají. Setkávají se nejprve v domech 
majetnějších z nich, tzv. domus ecclesiae – 
domy shromáždění. Mnohdy se modlili také 
v katakombách. Pak se scházeli v bazilikách 
původně sloužících jako tržnice a shromaždiš-
tě. Až následně dostal termín bazilika význam 
sakrální stavby. Klíčové téma tedy nebyla 
tvorba chrámů v pohanském slova smyslu, ale 

nacházení prostoru, kde se Kristovi učední-
ci mohou setkávat k modlitbě, bohoslužbě 
a sdílení víry.

Kostel je tedy pro křesťany místem, které 
jim má pomáhat růst ve víře. K tomu jej konci-
pují, aby (v rámci dějinných zvyklostí a prefe-
rencí) jim umožňoval vnímat a prožívat, co je 
podstatné pro životní cestu ve světle Božího 
působení. Křesťanská spiritualita počítá 
s individuální modlitbou, ztišením i meditací. 
Principiálně ale již od svého zakladatele je 
postavená na setkávání, vztazích, vzájemném 
povzbuzování a dialogu. Z toho pak plyne 
i to, že kostely působí přívětivě i při jiných 
aktivitách, které se v nich konají. To, že zde 

jde především o vztah s Bohem, vyjadřujeme 
tím, že kostely zasvěcujeme, světíme (výročí 
je pak posvícení) – tedy vyčleňujeme k tomu, 
abychom tam nacházeli to, co nám pomáhá 
v životě a ve víře.

Zároveň navazujeme na myšlenku sv. Pavla, 
totiž že společenství křesťanů je Boží stavbou 
(1 Kor 3). Tedy kostel nám připomíná, že jsme 
každý důležitý v církvi i před Bohem, jako 
každý stavební prvek má své místo ve stav-
bě. Přicházíme-li i do prázdných prostor, ty 
čerpají svou hodnotu z toho, že sem přicházejí 
lidé, kteří vyznávají Boha jako dárce života 
a Krista jako Spasitele.

Roman Dvořák
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Kde byl umístěn sklad strakonického pivovaru v předválečném období? 
Znění tajenky z 9. čísla Zpravodaje: Devadesát let 

Podsrpenská věžička
I v letošním roce 
pokročíme s opra-
vou střechy kos-
tela na Podsrpu, 
konkrétně věžičky 
a přilehlé části. 
Důvodem oprav 

je především potřeba renovace krovů, 
ale i krytiny. Práce jsou financovány 
z Programu záchrany architektonic-
kého dědictví MK ČR a darů a sbírek 
farnosti. V báni pod křížem sice ne-
byla nalezena žádná zpráva, ale podle 
záznamu na trámech víme, že věžička 
byla opravována v roce 1931.

Ve věžičce je zvon sv. Václav z r. 1924. 
Farníci vybrali u příležitosti 30. výročí 
kanonizace sv. Anežky české a sa-
metové revoluce na nový zvon, který 
v souvislosti s opravami do věžičky 
instalujeme a doplníme tak původní 
stav zvonů. Díky všem dobrodincům!

Roman Dvořák, farář

Kotva při strakonické nemocnici v roce 2021
Kotva při strakonické 
nemocnici, z. s., poskytuje 
v roce 2021 péči a pod-
poru osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotní-
ho postižení a také osobám s Alzheimero-
vou a jinými typy demencí, kvůli kterým 
tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

Zařízení bylo založeno v roce 2019 a na-
chází se v areálu Nemocnice Strakonice, a. s.

V domově pečuje ročně o více než  
52 klientů přibližně 40 profesionálů.

Posláním domova je pečlivým výběrem 
poskytovaných služeb a individualizova-
nou péčí dosahovat nejvyšší kvality života 
každého uživatele.

Cílem péče je zaměřit naši pozornost 
na individuální potřeby jednotlivců v tom 
smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás 
samotné bylo pečováno.

Činnost organizace Kotva při strakonic-
ké nemocnici, z. s., je podpořena z rozpoč-

tu Jihočeské-
ho kraje.

Vítání občánků po roce 
Přesně před rokem koronavirová pandemie za-
stavila obvyklou šňůru vítání nových občánků 
našeho města. Rádi bychom věřili, že se nejen 
tato milá akce, ale celý svět vrací k normálu 
a podobné kotrmelce nás již nečekají. 

Starosta města Břetislav Hrdlička přivítal 
30. září na radnici v obřadní síni čtyřiadvacet 

nových „Strakoňáčků“. K rodičům směřova-
lo přání radosti z dětí, ale zároveň pevných 
nervů, protože naše dětičky nám někdy pěkně 
umí zamotat hlavy. A dětem především 
šťastný život, fungující rodinu, stálé zdraví 
a radostné dětství. 

Markéta Bučoková, PR 
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Hledáte opravdu kvalitního poskytovatele internetu a televize? Pak neváhejte oslovit společnost United Networks SE, která 
Vám je k dispozici po celém území města Strakonice a okolí! Pro všechny zájemce máme ve Strakonicích otevřené zákaznic-
ké centrum na konci Velkého náměstí u kruhového objezdu v ulici Bavorova 30. 

Díky skvělému poměru rychlosti a ceny internetu firma dodává služby tisícům spokojených zákazníků! Naši komunikační síť 
stále modernizujeme a zvyšujeme její kapacitu a spolehlivost. Ve zkvalitňování služeb pokračujeme i nadále. Díky široké síti 
zákaznických center a servisních techniků Vám dokážeme poskytnout rychlý servis. Týmy našich techniků se pravidelně 
vzdělávají, aby zajistily dokonalé služby. Také ve Strakonicích Vám garantujeme profesionální přístup týmu našich místních 
techniků. A protože neusínáme na vavřínech tak jsme si pro Strakonice a okolí připravili DÁREK v podobě 6-ti měsíců inter-
netového připojení zcela ZDARMA! Jako bonus od nás  nabízíme instalaci připojení ZDARMA a k tomu Vám za pouhých 
50 Kč měsíčně zapůjčíme silný gigabitový WIFI router MERCUSYS s doživotní zárukou. Tak neváhejte a přidejte se k nám!

Jak vybrat kvalitní internet? 

VOUCHER  na 6 měsíců INTERNETU ZDARMA
INTERNET + CHYTRÁ TELEVIZE za skvělou cenu!

Instalace a aktivace internetu ZDARMA

Zákaznické centrum Strakonice, Bavorova 30
   (otevřeno v pracovní dny 7:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00)

Platnost voucheru je do 31.12.2021
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Společnost Cara Plasma otevírá v centru Strakonic na Velkém náměstí 
55 nové odběrové centrum krevní plazmy. Na dárce čeká příjemné 
prostředí, profesionální zdravotní péče a technologicky vyspělé zázemí. 
Kromě klasické peněžní odměny se pravidelní dárci dočkají také nad-
standardních odměn v rámci věrnostního programu a spoustu soutěží 
o hodnotné ceny. Darování plazmy je stejně důležité jako darování krve 
– zachraňuje životy. Zájemci se mohou registrovat od poloviny měsíce. 

CO OD ODBĚRU OČEKÁVAT A JAK PROBÍHÁ? 
Pokud uvažujete o darování, bude vás zajímat, co všechno musíte před 
odběrem podstoupit, jak dlouho celý proces potrvá a co všechno si 
na něj přinést. Pokud jde člověk darovat poprvé, měl by se připravit 
na vyplnění dotazníku o jeho zdravotním stavu a na lékařskou prohlíd-
ku, která připomíná pravidelnou návštěvu u praktického lékaře. Součástí 
vyšetření je také odběr vzorku krve a následný rozbor na některé krví 
přenosné infekční nemoci. Dárci tak mají díky lékařské prohlídce pravi-
delný přehled o svém zdravotním stavu. 

Vstupní proces zabere přibližně hodinu, prohlídky při dalším darování 
krevní plazmy netrvají déle než 20 minut. Samotný odběr trvá 40 až 60 
minut, je bezbolestný a dá se při něm dokonce relaxovat, ať už u dobré 
knihy a časopisu, nebo brouzdáním na internetu. Udělejte dobrý skutek, 
pro sebe i pro ty, kteří potřebují pomoc a přijďte darovat. 

Plazma pomáhá! Strakonice se dočkají 
svého prvního odběrového centra krevní plazmy 


