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KOLEDNÍČCI PRO CHARITU
STRAKONICE VYBRALI 733 211 Kč
Dotační programy pro rok 2022
V průběhu února je možné podávat žádosti
do dotačních programů vyhlášených městem
Strakonice. Připomínáme, že k žádostem je
nutné přiložit ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ. Formuláře
a znění jednotlivých žádostí naleznete na
www.strakonice.eu-samosprava-dotace.

Strakonická teplárna patří
v roce 2022 mezi nejlevnější
dodavatele tepla v ČR
I přes dynamicky rostoucí ceny energií
a zvyšující se inflaci napříč naším
kontinentem zůstává teplárna stabilním
dodavatelem tepla.

Zastupitelstva města
V prvním pololetí letošního roku proběhnou
veřejná jednání Zastupitelstva města
Strakonice v obvyklých středečních
termínech v březnu, dubnu a červnu ve velké
zasedací místnosti městského úřadu od
15:00 hodin.
2. 3., 27. 4., 29. 6. 2022

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale
i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo
nás neváhejte kontaktovat telefonicky.
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vykoupíme váš ojetý vůz

RV2102120/01

ŠKODA PLUS
Nový T-Roc

Nový T-Roc působí sebevědomým dojmem, jehož základem je design exteriéru s výrazněji
definovanými tvary, kvalita a styl interiéru na nové úrovni a nejmodernější technologie.
Nový T-Roc. Nová podoba suverenity.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,7−8,8 l/100 km, 123−199 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

RV2102133/01

Auto Strakonice, spol. s r.o.
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Stavět se bude a do Vánoc
mají Strakonice dva kryté bazény

Břetislav Hrdlička, starosta

Návštěva kadaňské nafukovací haly

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Sportovci se již mohou v březnu těšit
na nově napuštěný plavecký bazén,
ve kterém probíhala z části plánovaná
a z části nucená odstávka, a to od května loňského roku. Původní záměr oprav
měl řešit pouze porušení střešního pláště,
postupně se ale po odkrytí jednotlivých
vrstev objevily fatální nedostatky způsobené nedbalou kontrolou v minulosti.
Opravy, které se ukázaly jako naprosto
nutné a neodkladné, pak vyřadily bazén
na dalších šest měsíců z provozu.
Dobrá zpráva je, že veškeré naplánované
práce spojené s rozsáhlou rekonstrukcí, jako
například řešení havárie atik, jsou nyní již
ukončeny. Nezhatily je ani nepříznivé klimatické podmínky, ani nedostatek stavebního
materiálu, jak v dnešní době bývá běžné.
Naopak vše bylo v termínu dokončeno a nyní
lešenářskou výplň bazénu nahradí voda.
V úterý 11. ledna se uskutečnila další návštěva sportovního areálu v Kadani. Města,
které investovalo částku deseti milionů
korun na zastřešení venkovního bazénu
nafukovací halou.
„Že by o návštěvníky byla nouze, rozhodně obavy nemáme, ale chtěli jsme si ověřit
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foto: Oldřich Švehla

konkrétní provozní zkušenosti,“ sdělil
po návštěvě Kadaně místostarosta Rudolf
Oberfalcer.
Návštěva nebyla od věci, protože po téměř
pětiměsíčním provozu byli Kadaňští schopni mnohé objasnit a upozornit například
na precizní sledování každodenních nákladů
strategických spotřebičů. „Podělili se s námi
o poznatky týkající se výše teplot vody
a vzduchu v závislosti na odparu vody. Kde
vychytat jaké chyby, co nedopustit, na co
si dát pozor. Jaké si klást požadavky při
zpracování projektu i dodávce haly. Naopak
my jsme jim byli schopni předat naše zkušenosti s koordinací provozu pro sportovce
a veřejnost, protože Kadaňští žádný sportovní oddíl nemají, tudíž doposud nemuseli
synchronizaci dvou zájmových skupin řešit,“
doplnil Rudolf Oberfalcer.
Pořízení nafukovací haly je schválené
zastupitelstvem. Nyní tedy majetkový odbor
dostal pověření od rady města připravit
výběrové řízení na zhotovení projektové
dokumentace a dodávku haly. Pokud vše
půjde podle plánu, pak by Strakonice mohly
dostat opravdu příjemný dárek k letošním
Vánocům. Dva kryté bazény za zlomek
ceny zcela nového plaveckého objektu.
Rekreační plavci i sportovci se mají
na co těšit.  

Letí to. Nedávno mi bylo šest let. Na malé
černobílé televizi jsme vždycky v neděli
sledovali na jediném programu Kolotoč
a pak se šlo ven. Byli jsme tři kamarádi,
měli jsme jít spolu do první třídy, a jeden
z nás se utopil v rybníčku na návsi. Od té
doby jsem nesměl ven, jen na dvůr
a na zahradu, rodiče se o mě báli a nepouštěli mě. Trochu jsem přišel o kamarády. K narozeninám jsem si přál tomahavk
a nůž, dostal jsem kytaru, ponožky, tašku
do první třídy a bylo. Pak se ten čas tak
trochu pohnul a oponou trhnul. Nedávno
mi bylo 60 let. A plní se mi přání. Dostal
jsem kytaru, sekyru, hrábě, pilu a nůž.
A ponožky. To dělá ta nula, co se zákeřně
a velmi rychle postavila za šestku. A sjela
mi dopředu, proto asi mám trochu břicho.
Jinak jsem se snad nezměnil, jenom ten
malý kluk už jsem jen někdy. V neděli ráno
se dívám s vnoučaty na kačera Skrblíka,
Kolotoč už asi nedávají, škoda. Vnoučata
mají sice kroužky, ale pak sedí doma
u mobilu. Nebojím se o ně, ale ven se jim
nechce. Jsou tam často bez kamarádů.
Taková je doba. Ale co, musíme se snažit
zabrzdit ten digitální pokrok, a nezapomínat na lidi a přírodu. I moji spolužáci ze
základky, z gymplu i z vysoké mají letos
šedesátiny, jsme už babičky a dědové.
Některé jsem moc dlouho neviděl, možná
bychom se ani hned nepoznali. A tak
vám všem přeji aspoň krásnou oslavu bez
slz, naději do budoucna, laskavé rodiny
a hodně zdraví. A snad se brzo potkáme.
Hlavně ne v čekárně u doktora.
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INFO Z RADNICE
Cena vody už stoupat nebude
Zastupitelstvo se zabývalo cenou
vodného a stočného. Vzhledem
k udržitelnosti dotace na rekonstrukci
Úpravna vody v Pracejovicích a ČOV
Strakonice je nezbytné počítat pro tento rok s nepatrným nárůstem jak u cen
vodného, tak u cen stočného.
Jelikož výše ceny vody pitné a vody
odpadní vychází z finanční analýzy
Státního fondu životního prostředí ČR
a výše této ceny je nutná pro udržitelnost dotace na rekonstrukci Úpravny
vody Pracejovice a ČOV Strakonice,
je kalkulována pro letošní rok cena
vodného na 70,11 Kč s DPH a cena
stočného na 42,33 Kč s DPH, což činí
v součtu 112,44 Kč s DPH za 1 m3.
V loňském roce byly ceny za 1 m3
vody pitné na úrovni 64,50 Kč s DPH
a vody odpadní 39,29 Kč s DPH,
celkem 103,79 Kč s DPH.
„Zdražování vody je nepříjemnou
skutečností, která je dána dotační smlouvou. Byli jsme nuceni pro
tento rok zvýšit cenu o sedm procent.
Na druhou stranu musím říci, že veškeré peníze, které vybereme, vracíme
zpět do vodohospodářského majetku.
Jakmile bude ukončena dotační smlouva, což je v horizontu dvou let, budeme
chtít cenu zastabilizovat a případně
hledat rezervy, které by pomohly cenu
vody snížit,“ řekl v rozhovoru místostarosta Oberfalcer.
Markéta Bučoková, PR

Pokračují investice do sportovišť

Obnovou projdou obě ramena schodiště

Investice do oprav majetku města budou
pokračovat i v letošním roce, vyšší částky
míří do sportovních zařízení.
V objektu zimního stadionu Na Křemelce je řešena rekonstrukce stávající restaurace. V rámci projektové dokumentace
bylo nutné zpracovat požární zprávu, ze
které vyplývá požadavek na zakrytí obou
venkovních vstupních schodišť.
Majetkovým odborem byla oslovena společnost Protom, s. r. o., která
má s podobnými konstrukcemi bohaté
zkušenosti.
Firma v první fázi vypracuje projekt
ke stavebnímu povolení včetně inženýrské
činnosti, ve druhé fázi bude realizovat samotné dílo včetně zajištění pravomocného
kolaudačního řízení.

foto: Markéta Bučoková

Společnost Protom, s. r. o., podala cenovou
nabídku na realizaci díla ve výši 1 936 000  Kč
s DPH. Majetkovým odborem byla prověřena
a odpovídá současné situaci na trhu.
Zpracovaná projektová dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení musí být
předložena objednateli ke konzultaci do
30 dnů od podpisu smlouvy.
Termín pro předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení včetně ocenění soupisu
prací, dodávek a služeb je nejpozději do
28. 2. 2022. Do 30. 5. by mělo dojít k předání staveniště s tím, že kompletní hotové
dílo bude ukončeno do 31. 7. 2022.
Rozpočet města na rok 2022 počítá s investicí necelých dvou milionů.
Markéta Bučoková, PR   

Poplatky za psy uhraďte do posledního března

Ilustrační foto: Markéta Bučoková
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Nezapomeňte uhradit poplatek za své čtyřnohé
mazlíčky. Částku je nutné poukázat na účet
města do 31. 3. 2022 a platbu provedete prostřednictvím SIPO, úhradou složenky, nebo
bezhotovostně na základě podkladů zaslaných
finančním odborem na vaši e-mailovou adresu.
Hotově i kartou pak zaplatíte na pokladně
Městského úřadu Strakonice v úředních hodinách pondělí, středa, pátek.
Výše poplatku se nemění, zůstává na úrovni roku 2021. Veškeré potřebné informace
k poplatku za psy podá Petra Šmolíková, tel.:
383 700 520, e-mail: petra.smolikova@mu-st.cz.

Nezapomeňte za mě zaplatit
foto: Markéta Bučoková

Zpravodaj města Strakonice

Jak to bude s novým stavebním zákonem?

V roce 2022
začíná platit
část nového
stavebního
zákona
(č. 283/2021
Sb.), který by
měl nabýt plné
účinnosti až
1. 7. 2023. Zákon obsahuje
zásadní změny
(zkrácení
Ilustrační foto

foto: Markéta Bučoková a zjednodušení
stavebního řízení, sjednocení formy povolování staveb, rekodifikace stavebního
práva, reorganizace systému stavebních
úřadů, rušení některých stavebních úřadů
menších měst, zkrácení lhůt u odvolacích
řízení, přísnější postihy u nepovolených
staveb a další). Nový stavební zákon se
připravoval řadu let a jeho projednávání budilo nesouhlas hlavně ze strany
tehdejší opozice, která nyní tvoří vládu

a která avizovala již před volbami, že
pokud bude po říjnových volbách 2021
vládnout, stavební zákon změní. Předmětem kritiky bylo hlavně to, že by stavební
úřady měly přejít zcela pod stát, což by
bylo finančně nákladné a mohlo by to
ochromit stavební řízení, které by se
vzdálilo občanům. Stavební úřady mají
být vyčleněny z organizační struktury
měst a přesunuty pod stát (resp. krajské
stavební úřady). Současná vláda však navrhla roční odklad účinnosti části zákona
a tím i odložení vzniku krajských stavebních úřadů. Od 1. 7. 2023 by se nový
zákon týkal pouze vyhrazených staveb
(stavby mimořádného významu s nadregionálním charakterem – např. jaderná
zařízení, VVN distribuční soustavy el.
energie, vysokotlaké plynovody, veřejná
komunikační síť) v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.
U ostatních staveb by fungovala původní
zákonná úprava.
Jaromír Zeman, stavební úřad

INFO Z RADNICE
Společenská solidarita
Řidiči, nepodceňujte dopravní značení, která
upravují zákaz stání, zastavení či parkování.
Jde především o místa, která jsou
strategicky důležitá pro průjezd vozů
integrovaného záchranného systému. Dopravní značení, a to i ta vodorovná, mají
svá opodstatnění a povinností každého
řidiče je jejich dodržování.
Dopravní komise doporučila v rámci
zachování obslužnosti a na základě
projednání problematiky zákazu parkování
před požární zbrojnicí v Sokolovské ulici
o doznačení prostoru vodorovným dopravním značením V12a „Žlutá klikatá čára“.

Ilustrační foto a text: Markéta Bučoková
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
Zvonkohra bude znít po celý rok
Radost dělala snad všem, kteří si ji
v předem daných hodinách přišli
poslechnout k vánočnímu stromu
města. Vánoce jsou však minulostí, ale
zvonkohra bude dělat radost i po zbývající dny nového roku. Rozhodli jste
o tom v povánoční anketě vy, obyvatelé města, kde jste se vyjadřovali jak
k samotné zvonkohře, tak k časům,
ve kterých by měla znít, i k celkové
vánoční výzdobě města. Z výsledků je
patrné, že téměř 88 % respondentů se
zvonkohra líbila a 78,2 % dotázaných
si přeje její pokračování.
Podle komentáře pod facebookovým
příspěvkem a jednoho telefonátu by
ale mohla i obtěžovat, a to především
v ranních hodinách, kdy bylo v plánu,
aby zahrála pět minut před devátou.
Proto se tedy vedení města rozhodlo
na základě těchto reakcí omezit hraní
na časový interval 2x denně.
Aby zvonkohra nepůsobila příliš
vtíravě, bude znít hodinu po poledni
ve 12:55 a v odpoledních 16:55
hodin.
Věříme, že i v průběhu roku bude
příjemným zpestřením jak pro místní,
tak i turisty.
Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili
ankety a svým názorem pomohli v rozhodování. Vážíme si všech podnětů
i času, který jste věnovali vyplnění a
odeslání dotazníku.
Markéta Bučoková, PR

Sto třicet let od narození
loutkoherce Josefa Skupy

Sto třicet let uplynulo od narození Josefa Skupy

Sto třicet let od narození známého loutkoherce
a zakladatele Divadla Spejbla a Hurvínka si
připomněly Strakonice, které jsou rodištěm
otce světově proslulých dřevěných loutek.
Vzpomínkové setkání připravila Jednota
Karla Havlíčka Borovského společně s městem Strakonice.
Samotného Skupu přiblížil na setkání jeho
prasynovec Pavel Skupa. Ten ostatně, jak už
bývá zvykem, s sebou z Brna dovezl i Skupovy loutky, Spejbla a Hurvínka.

foto: Markéta Bučoková

Setkání se za město zúčastnili starosta Břetislav Hrdlička a oba místostarostové, Rudolf
Oberfalcer i Josef Zoch.
Sedmého ledna proběhla u hrobu manželů
Skupových na Ústředním hřbitově v Plzni
vzpomínka úmrtí Josefa Skupy – 8. 1. 1957.
Jednota K. H. Borovského u tohoto aktu
nechyběla.
Za celou organizaci děkujeme Františku
Sáčkovi.
Markéta Bučoková, PR

Vracíme se do středověku?
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Pokud
bychom toto rčení brali doslovně, nezbývalo by než se modlit, aby nad Strakonicemi bděli všichni svatí. O faktu, že si
někteří udělali z veřejného prostranství
smetiště, protože jsou líní odpad vytřídit
a odvézt do sběrného dvora, informovala
vloni městská policie několikrát. Situace
s nepořádkem se během posledních dvou
covidových let poněkud vystupňovala,
město zasáhl negativní fenomén.
Městská policie hlásí veškeré komunikační závady technickým službám, které
se snaží maléry okamžitě řešit. Do komunikačních závad patří celá škála záležitostí
– nepořádek v kontejnerových hnízdech,
zničený mobiliář, ohnuté či vyvrácené do-
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Cestou z Mírové ulice na Jezárky  foto: archiv MP

pravní značky, posprejované zdi, vývěsky,
odpad vyházený v křoví, v lese, ale i jinde.
V roce 2021 bylo takových událostí zaznamenáno 568. Alarmující je, že od letošního
Nového roku do Tří králů zaevidovali
strážníci už 20 komunikačních závad. Nad

obsahem úředních záznamů občas zůstává
rozum stát, je totiž nepochopitelné, co
dokáží lidé zničit, a hlavně proč…
Pro ilustraci: Někdo třeba vyvrátil
dopravní značku Hlavní silnice umístěnou
před křižovatkou Radomyšlské a Jiráskovy ulice. Další dvě značky kdosi vyvrátil
u odbočky k Blatskému rybníku, jednu
poničil v Havlíčkově ulici. Někomu vadila
i dopravní zrcadla. Dvě rozbil u podchodu
z Mírové ulice na Jezárky, jedno vyvrátil
u viaduktu u Blatského rybníka. V řece
Otavě se objevil stůl a utržený odpadkový
koš. A všudypřítomný odpad se bohužel
stává folklórem. Do 18. ledna zaevidovali
strážníci téměř 50 komunikačních závad.
Jaroslava Krejčová, MP
Zpravodaj města Strakonice

Přicházení

Ilustrační foto: Markéta Bučoková

„Umění odejít“ je něco, o čem se občas
někde uvažuje, připravují se k tomu
různé pomůcky, metody… Nicméně snad
všichni máme osobní zkušenost s tím, že
i příchod je nesmírně důležitým proce-

SLOVO POVZBUZENÍ
sem. Někdo k nám přijde nevhod, další
nás rozmrzí výrazem obličeje či prvními
slovy, jiný překračuje hranice naší osobní
zóny a vytvoří tak napětí. Nejspíše se
i z naší strany dočkala společnost, do níž
jsme vstoupili, obdobné nepříjemnosti. Známe ale i opak – lidi, kteří dobře
rozpoznají okamžité potřeby, povzbudí,
přinesou pokoj, světlo, povzbuzení…
Vstup do kostela někdy nazýváme
„brána“. Na mnoha místech jsou vchody
zdobeny tzv. portálem (porta = brána),
zdobným ostěním s vyobrazením některých biblických příběhů, které vybízí
k úctě k životu a připomínají, abychom
při vcházení do kostela pamatovali
na Tvůrce všeho, kterého chceme v kostele oslovit, chválit či prosit, prostě jej
vnímat.
Příchod do chrámu nás upozorňuje,
že můžeme mnohokrát za den v duchu
předstoupit před Boha, uvědomit si jeho
přítomnost. Mimořádně v tzv. Svatém
roce se otevírají v katedrálách Brány

Křesťanství – objevit naději

milosrdenství. Nesou poselství, že Bůh
otevírá svou milosrdnou náruč. Přicházíme-li do prostoru, kde prvotním účelem
je povzbuzení víry, kde si uvědomujeme,
že nám Bůh otvírá svou náruč, pak víme,
že jednou budeme branou smrti také
opouštět tento svět. Tak jako mnohokrát
vstupuji do kostela, jednou podobně
budu opouštět tento svět, abych vstoupil
do jeho věčného království.
U vchodu zevnitř bývá nádoba na svěcenou vodu – kropenka. Namočit v ní konečky prstů pravé ruky a udělat znamení
kříže je krátké vyznání víry, že ve křtu
nás Bůh zachránil z hříchu pro život,
tedy i pro jeho království. Následné
pokleknutí směrem, kde je svatostánek,
vyjadřuje jak pozdravení Krista, tak naše
uznání, že je naším Bohem.
Již přicházení může v mnohém obohatit naše nitro i to, co bude následovat.
Přeji a vyprošuji mnoho dobrých příchodů a vstupů!
Roman Dvořák, farář

INZERCE
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Pokud situace
dovolí, uspořádá strakonická
římskokatolická farnost
cyklus deseti
dobrovolných
setkání, na kterých se může
každý dozvědět
něco nového
o křesťanství
a zároveň se
podělit s ostatními o své
názory a zkušenosti. Zvolená
forma pomáhá i těm, pro něž je prostředí kostela a bohoslužby
nesrozumitelné. Jedná se o kurz ALFA 2022 s podtitulem: Jde
v životě o víc? Aneb život stojí za to! Začínáme 6. února 2022
od 18:00 na faře ve Strakonicích, Velké náměstí 4. Účastník nemusí absolvovat všechna setkání. Vítán je každý, jen počet účastníků je z technických důvodů omezen, ozvěte se včas. Přihlásit
se je možné na čísle 606 640 164 nebo rpribol02@gmail.com
(p. Robert Pribol). Případné další informace naleznete na www.
farnost-strakonice.cz.
Roman Dvořák, farář
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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

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

VÝSTAVY
5. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Žena / Woman Strakonice
17. mezinárodní fotografické bienále
hlasujte o nejlepší mezinárodní fotografii
místo: Maltézský sál
26. 2., 16:00 hod. Dernisáž, vyhlášení
výsledků a předání cen Žena / Woman 2021
místo: Rytířský sál
otevřeno: Út–Ne 10:00–16:00 hod.
7. 1. – 27. 2.
Pocta osobnosti – Ján Šmok
výstava Svazu českých fotografů
místo: sál U Kata
otevřeno: Út–Ne 10:00–16:00 hod.
2.–28. 2.
Lenka Kohoutová – Krásy naší vlasti
suchým pastelem
výstava obrázků krajin z různých míst ČR
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.)
od 4. 1.
Jaroslava Vokáčová – Květiny
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK
14. 2. – 11. 3.
Když se nikdo nedívá – Nela Korbelová
výstava u příležitosti Mezinárodního týdne manželství
vernisáž 14. 2. od 16:00 hod.
místo: Artwall Strakonice
Výstavka větviček
na určování podle pupenů
pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními
zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: půjčovna v Husově ul. čp. 380
otevřeno Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00 hod.

KINO OKO

Dochází k častým posunům a rušení premiér,
sledujte proto webové stránky meks-st.cz nebo FB
kina Oko.
1.–2. 2., 17:30 hod.
Srdce na dlani
láska se na věk nebo na místo neohlíží
doporučená přístupnost: všem
ČR, komedie, 95´, Cinemart
1. 2., 20:00 hod.
Zlato
uprostřed australské pouště se odehrává drsný
thriller o chamtivosti
doporučená přístupnost: od 15 let
Austrálie, thriller, titulky, 94´, 2D, Cinemart
3. 2., 17:30 a 20:00 hod.
4.–7. 2., 17:30 hod.
Moonfall
Mezi hrozbami, které na Zemi mohou přijít z vesmíru, je Měsíc pravděpodobně tím posledním, ale
nemohli jsme se mýlit víc…
doporučená přístupnost: všem
USA/Čína/VB, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi,
130´, titulky, Bioscop
4.–7. 2., 20:00 hod.
Mimořádná událost
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který
nikdo neřídí?
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 102´, 2D, Cinemart
8.–9. 2., 17:30 hod.
Tady hlídáme my
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příběh navazující na komedii Tady hlídám já
v zimních kulisách Šumavy
doporučená přístupnost: všem
ČR, rodinná komedie, 96´, 2D, Road Movie
8.–9. 2., 20:00 hod.
Zátopek
výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob
doporučená přístupnost: všem
ČR, dramatický příběh/životopisný, 130´, 2D,
Falcon film
10.–16. 2., 17:30 hod.
Tajemství staré bambitky 2
pokračování stejnojmenné pohádky
doporučená přístupnost: všem
ČR, pohádka, 100´, 2D, Bioscop
10.–13. 2., 20:00 hod.
Smrt na Nilu
příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti
v prostředí pyramid v Gíze podle předlohy detektivního románu Agathy Christie
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, krimi/thriller, titulky, 135´, 2D, Falcon film
14.–17. 2., 20:00 hod.
Vem si mě
když jde o lásku, nic není nemožné
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, romantický, titulky, 112´, 2D, Cinemart
SENIORSKÁ STŘEDA
16. 2., 9:30 hod.
Přání Ježíškovi
ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu
a znovu usmířit
ČR, komedie, 109´, 2D, Bioscop
FILMOVÝ KLUB
2. 2., 20:00 hod.
C´mon C´mon
mezi New Yorkem a New Orleans se rodí nevšední přátelství ovlivňující celý život
doporučená přístupnost: všem
USA, drama, titulky, 108´, Aerofilms

DŮM KULTURY
1. 2., 19:00 hod.
Balada pro banditu – Divadlo A. Dvořáka
Příbram
příběh loupežníka Nikoly Šuhaje a živá kapela
divadelní předplatné B
místo: dům kultury
2. 2., 19:00 hod.
Toulání Šumavou a Pošumavím
se šumavským průvodcem Josefem Peckou
místo: Rytířský sál
5. 2., 10:00–18:00 hod.
Vepřové a husí hody
atmosféru doplní živá hudba
vstup zdarma
místo: Panská zahrada
6. 2., 14:30 a 16:30 hod.
Ostrov splněných přání – LS Radost
loutková pohádka
místo: KZ Mír
9. 2., 19:00 hod.
Trio di Praga – KPH
opera, opereta a muzikál – zpěv, housle, klavír
místo: dům kultury
13. 2., 15:00 hod.
Princezna se zlatou hvězdou na čele – DS

Julie Jurištové
pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové
místo: dům kultury
15. 2., 19:00 hod.
Relativita – Divadlo v Řeznické
divák je vtažen do souboje „morálky“ a „geniality“
divadelní předplatné A
místo: dům kultury
17. 2., 17:00 hod.
Sportovec Strakonicka 2021
místo: dům kultury
20. 2., 14:30 a 16:30 hod.
Začarovaný les – LS Radost
loutková pohádka
místo: KZ Mír
22. 2., 19:00 hod.
Koncert Ondřej Smeykal
didgeridoo a gong
místo: Rytířský sál
27. 2., 15:00 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – rodiče
a přátelé MŠ Lidická
loutková pohádka
místo: KZ Mír
TANEČNÍ KURZ 2021
místo: dům kultury
18. 2., 17:00 a 20:00 hod.
Bonusové lekce
25. 2., 20:00 hod.
Věneček (pro kurz od 20:00 hod.)
26. 2., 20:00 hod.
Věneček (pro kurz od 17:00 hod.)

INFOCENTRUM PRO SENIORY
15. 2. a 17. 2., 10:00–12:00 hod.
Šikovná dílna
tvoření, materiál zajištěn
Tel.: 777 118 646
každý čtvrtek (3., 10., 17. a 24. 2.),
9:00 hod.
Procházky Nordic Walking
s Jaroslavou Prokopovou, trasy 5–10 km
Tel.: 720 043 670

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
1. 2., 16:00 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Jana Skácela
sraz: před pobočkou Za Parkem
13. 2., 18:00 hod., 14. 2., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem
15. 2., 17. 2., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
lektor Ing. Jan Juráš, nutné přihlásit na
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská
19. 2., 9:15 hod.
Přírodovědná procházka do okolí
Nebřehovic – cca 15 km
sraz: před nádražím ČD
24. 2., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – vystřihovánky
místo: oddělení pro děti ŠK
4. 2., 11. 2., 18. 2., 16:00 hod.

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
Ledňáčci
info: pobočka ŠK Za Parkem nebo M. Tůmová
(602 361 321 – sms)

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
3. 2., 10:00–11:00 hod.
Šátkování
kurz nošení dětí v šátku, přihlášky
na 603 473 712
8. 2., 10:30–11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší
maňáskové divadlo
8. 2., 16:30–18:00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 6 let, nutné přihlásit
9. 2., 17:00–18:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, nutné přihlásit
15. 2., 16:00–17:30 hod.
Nejsem jen matka aneb Seberealizace
na mateřské
beseda, více www.alenacardova.cz

PLAVECKÝ STADION
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
Ne 13:00–20:00 hod. společná

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení Rodiče s dětmi
do 10 let
út 1. 2.
16:15–17:15
út 8. 2.
16:15–17:15
út 15. 2.
16:15–17:15
út 22. 2.
16:15–17:15
Jarní prázdniny
po 21. 2.
út 22. 2.
st 23. 2.
čt 24. 2.
pá 25. 2.
Bruslení seniorů
čt 3. 2.
čt 10. 2.
čt 17. 2.

Společné
17:30–18:30
17:30–18:30
17:30–18:30
17:30–18:30
10:00–11:30
10:00–11:30
10:00–11:30
10:00–11:30
10:00–11:30
10:00–11:00
10:00–11:00
10:00–11:00

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta
2. 2., 17:30 hod., kostel Podsrp
svátek Uvedení Páně do chrámu,
bohoslužba s žehnáním svící
6. 2., 9:30 hod., sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
6. 2., 18:00 hod., fara (Velké nám. 4)
Jde v životě o víc?
začátek cyklu přednášek a debat o křesťanství
podle Kurzu ALFA; omezená kapacita; přihlašovat
se na čísle 606 640 164 nebo
rpribol02@gmail.com (p. Robert Pribol)

25. 2., 19:00 hod., sv. Markéta
Večer chval: hudba, zpěv, možnost přímluvy
2. 3., 17:30 hod., sv. Markéta
Popeleční středa, bohoslužba s udílením
popelce, začátek postní doby
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – neděle 6. 2., 13. 2., 27. 2.
v 9:30 hod.
– na téma manželství 20. 2. od 15:00 hod.
Čtvrteční setkání od 17:00 hod. (témata na FB)
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ (14.–20. 2.)
14. 2., 16:00 hod.
vernisáž výstavy: Když se nikdo nedívá,
místo Artwall
17. 2., 14:00–16:00 hod.
jazzový koncert, fotokoutek, občerstvení
tržnice u sv. Markéty
20. 2., 15:00 hod.
slavnostní bohoslužba v Mana Apoštolská církev

POZVÁNKA
11. 2., 18:00 hod.
#chicagoGirl – Jeden svět
Promítání syrsko-amerického dokumentu o politice a sociálních sítích s debatou. Místo: čajovna Pod Stolem
25. 2., 18:00 hod.
Ponor – Jeden svět
promítání australského dokumentu o otužování
s debatou
místo: čajovna Pod Stolem
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INZERCE

SKIAREÁL LIPNO JE TÍM PRAVÝM MÍSTEM PRO ZIMNÍ DOVOLENOU
NABÍZÍ LYŽOVÁNÍ V RODINNÉ ATMOSFÉŘE I SPOUSTU
GASTRONOMICKÝCH ZÁŽITKŮ
NA LIPNĚ NAJDETE JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH LYŽAŘSKÝCH SKIAREÁLŮ V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. JE PŘIZPŮSOBENÝ NEJEN RODINÁM
S DĚTMI, ALE NABÍZÍ ZÁBAVU PRO LYŽAŘE VŠECH KATEGORIÍ. NA JEHO SVAZÍCH SI TAK LYŽOVÁNÍ UŽIJÍ I SKUPINY PŘÁTEL, KTERÉ ČÍTAJÍ
LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍKY I TY POKROČILEJŠÍ. S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ PŘÍMO U SJEZDOVKY, TRADIČNÍ ŠUMAVSKOU, A PŘITOM VYSOKOU
GASTRONOMIÍ A DALŠÍMI ATRAKTIVITAMI JE TÍM PRAVÝM MÍSTEM PRO ZIMNÍ DOVOLENOU.

Zpravodaj města Strakonice 

JEDEN AREÁL A V NĚM VEŠKERÉ SLUŽBY I ZÁBAVA
Komplexní služby půjčovny, servisu, prodejny i rezervace lyžařské školy
najdete na jednom místě. Lyžařský servis a půjčovnu, úschovnu, lyžařskou
školu Skischool Lipno nebo novou a na českých horách největší prodejnu
sportovního vybavení Intersport najdete hned vedle centrálního parkoviště
a nového dopravního terminálu.
Součástí Skiareálu je i Stezka korunami stromů. Přináší naprosto jedinečné
zážitky z výhledů ze své devítihranné 40m věže. Je první stezkou svého
druhu v České republice, vůbec první návštěvníky uvítala už v roce 2012.
Otevřeno má po celý rok, a tedy i v zimním období ji můžete navštívit
a užít si tu nádheru lipenské přírody z ptačí perspektivy.

www.lipno.info
únor 2022
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Ve Skiareálu Lipno na vás čekají zcela bezpečné a výborně nachystané
sjezdovky, ale i kvalitní vybavení. Přepravu lyžařů zajišťují tři pohodlné
a moderní čtyřsedačkové lanovky a jedna dvousedačková. Ta se nachází
u nové sjezdovky Lipenské v nejvýchodnější části areálu. Abyste se při
nastupování cítili zcela komfortně, pomohou vám zpomalovací rozběhové
koberce.
Ti nejmenší si zadovádí na sněhové pokrývce a s maskotem areálu
lišákem Foxem, který na ně každý den čeká ve výukovém hřišti Fox park
a postará se o zábavu svými animačními programy. Fox park je největším
a nejlepším výukovým parkem pro děti a začátečníky v České republice.
Je zdarma a přináší dny plné zábavy. Těšit se můžete také na lyžařské
závody a pravidelné večerní bobování. Neobvyklý zážitek nabízí každodenní večerní lyžování, které se koná za umělého osvětlení na nejdelší
sjezdovce v areálu a letos je navíc v ceně celodenního skipasu.
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SPORTOVEC ROKU

Nominace sportovec Strakonicka 2021
SPORTOVEC ROKU
V KATEGORII DOSPĚLÝCH

• Karolína Hlavatá (Fezko Strakonice), vodní
pólo
• Ondřej Dlouhý (HC Strakonice), lední
hokej
• Tomáš Nejdl (HBC Strakonice 1921),
házená
• Tomáš Havlík (TJ ČZ Strakonice Elektrostav), stolní tenis
• Iva Drnková (Fezko Strakonice), vodní pólo
• Jana Pichlíková (Cross Bikeranch Team),
cyklistika
• Josefína Holá (TJ Fezko), vodní pólo
• Jan Kvěch (AK Markéta Praha), plochá
dráha
• Patrik Šebesta (HC Strakonice), lední hokej
• Petr Pešek (SK JUDO Strakonice), judo
• Antonín Hanuš (Biatlon Strakonice),
biatlon
• Vít Krejčí (NBA), basketbal
• Julie Reisingerová (Girona), basketbal
• Miroslav Motejzík, terénní triatlon
• Martin Faměra (CN Athletic Barcelona),
vodní pólo
• David Braun (TJ Blatná Datels, TJ Snack
Dobřany), hokejbal
• Roman Častoral (Autoklub Otava Katovice), rallycross
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• Kristýna Plechatá (DTJ Santoška), nohejbal
• Adéla Junková (BK Strakonice), basketbal
• Jindřich Kadula (SK Otava Katovice),
fotbal
• Tomáš Mráz (Slavoj Stožice), metaná
KOLEKTIV ROKU V KATEGORII
DOSPĚLÝCH

• Házenkáři HBC Strakonice 1921
• Házenkářky HBC Strakonice 1921
• Vodní pólistky AstenJohnson Fezko
Strakonice
• Stolní tenisté TJ ČZ Strakonice Elektrostav
• Muži (Slavoj Stožice), metaná
• Ženy (Slavoj Stožice), metaná
• Ženy (BK Strakonice), basketbal
• Muži (SK Otava Katovice), fotbal
SPORTOVEC ROKU V KATEGORII MLÁDEŽE

• Sára Parkosová (HC Strakonice), krasobruslení
• Tobin Oliver Bensch (TJ Fezko), vodní
pólo
• Veronika Vávrová (HBC Strakonice 1921),
házená
• Samuel Drančák (HC Strakonice), lední
hokej
• Matěj Novák (Ski klub Strakonice), běh
na lyžích
• Monika Kalousová (TJ Blatná), kuželky
• Jan Škop (KK Otava), kanoistika

• Filip Hokr (TJ Radomyšl), nohejbal
• Jakub Mirvald (MX-ENDURO PARK
Jinín), motokros
• Vladimír Váňa (MX-ENDURO PARK
Jinín), motokros
• Nella Bernasová (BK Strakonice), basketbal
• Vítek Mikeš (Fbc Strakonice), florbal
SPORTOVEC ROKU V KATEGORII
HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC

• Roman Šejna (Stacionář Strakonice),
cyklistika, lyžování
• Miroslav Motejzík (individuální sportovec),
triatlon
KOLEKTIV ROKU V KATEGORII DO 18 LET

•
•
•
•

Mladší žáci (FK Junior Strakonice), fotbal
Minižáci (Fezko Strakonice), vodní pólo
Dorostenci (TJ Radomyšl), nohejbal
Kadetky (BK Strakonice), basketbal

TRENÉR ROKU

• Michal Zbíral (HBC Strakonice 1921),
házená
• Ivana Andrejičová (HC Strakonice), krasobruslení
• Jiří Johanes (BK Strakonice), basketbal
AKCE ROKU

• Strakonické slalomy 33. ročník (KK Otava), kanoistika
• Charitativní akce pro Jakoubka Slavia –
Strakonice

Zpravodaj města Strakonice
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Nejen Kuky se vrací, ale také rodina Aspenových z Colorada, USA
Je to už osm let zpět, kdy učitelský sbor
naší školy F. L. Čelakovského posílil pan
učitel Robert Aspen. Přijel z amerického
města Durango se záměrem zpestřit zde
výuku anglického jazyka. Tato akce se
mohla uskutečnit jen díky naší paní učitelce Pavle Prušákové, která v sobě našla
tolik odvahy, že byla ochotna na rok odjet
do USA a vyučovat na tamní škole angličtinu náctileté studenty.
Pan Robert Aspen učil žáky spíše
zábavnou formou. Hráli mnoho her, které
pak žáci (většinou marně) vyžadovali i při
hodinách s ostatními vyučujícími jazyků,
a hlavně diskutovali na rozličná témata.
Jelikož u nás strávil celý školní rok, stal
se nejen plnohodnotným učitelem, ale
také kamarádem mnoha žákům a kolegům
z učitelského sboru. Spolu s ním tehdy
přijela i jeho rodina, manželka a dcera.
Všichni si naši školu, Strakonice a celou
Českou republiku natolik oblíbili, že se
velmi neradi loučili a slíbili sobě i nám, že
se zas vrátí.

Robert Aspen během výuky

To dodrželi nyní i přes podmínky, které
cestování moc nesvědčí. Po několikaden-

Podívali jsme se tam, kam běžný člověk nemůže

Setkání s paní profesorkou Králíčkovou

foto: archiv ZŠ

ní návštěvě Prahy dorazili do Strakonic
a hned následujícího rána se rozběhly
konverzační hodiny pro žáky všech tříd
druhého stupně. Dostalo se opravdu
na všechny, kteří byli kurážní a diskutovat
chtěli. Často je přiměl příslib amerických
bonbonů, které Robert v úvodu hodiny
začal pomalu vytahovat ze svého batohu.
Několik starších žáků Aspenovým dělalo
průvodce, překladatele a rádce. Robertova
dcera Dylan je nyní navíc ve věku našich
deváťáků, a proto se s některými velmi
skamarádila a společně si užili několik dnů
i večerů.
Bohužel, návštěva byla kratší, než bychom si přáli, ale pro školu velmi přínosná.
Takže, Aspenovi, kdy příště???
Jindra Ševítová
"I really enjoyed the time I spent in Czechia, and I hope to come back again! All
of the people I met were very welcoming
and made me feel at home. I hope to come
back soon and see you all again!"
Dylan Aspen

INZERCE

foto: Jana Rohová
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Ve středu 15. 12. vyrazil školní parlament společně s Klubem nadaných dětí ZŠ F. L. Čelakovského na výlet do hlavního města Prahy.
Program byl zahájen setkáním s budoucí paní rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou, která pochází ze Strakonic a je
bývalou žačkou naší školy.
Vyprávěla nám o historii, ale i současné situaci univerzity. Nezapomněla zmínit ani svůj osobní život a svou kariéru, což bylo také
velmi zajímavé.
Mohli jsme se zeptat na všechno, co nás zajímalo.
Poté následovala prohlídka Carolina, kde nám byly ukázány i prostory, kam se běžný člověk nedostane.
Po odchodu z univerzity žáci dostali rozchod, který každý využil
po svém. Nesměla chybět ani procházka po vánoční Praze. Výlet byl
zakončen nádherným výhledem od Pražského hradu.
Radka Hanáková, Johana Strnadová (9. ročník)
únor 2022
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Hemofilici se bez léků z krevní plazmy neobejdou

Ve Strakonicích se ve druhé polovině listopadu otevřela na Velkém náměstí pobočka
plazmaferetického centra společnosti Cara
Plasma. Lidé ze Strakonic a okolí tak mají
možnost darovat krevní plazmu, ze které se
mj. vyrábějí léky proti hemofilii, popáleninám
či rakovině.
U slavnostního otevření moderně vybaveného centra v budově České spořitelny nechyběl
ani starosta Břetislav Hrdlička. Spolu s ním
popřál Cara Plasmě úspěch i senátor a šéf
strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
V České republice je až 160 tisíc dárců
krevní plazmy. S ředitelem společnosti Cara
Plasma Romanem Jakoubkem a s hlavním
lékařem firmy Martinem Tomanem jsme se
bavili nejen o tom, k čemu se krevní plazma
ve farmacii využívá.
Co je krevní plazma a proč
ji potřebujeme?
Toman: Krevní plazma je nedílnou součástí
krve jako takové. Zhruba 57 procent krve je
tvořeno krevní plazmou, zbytek jsou krevní
buňky červené a bílé řady a krevní destičky.
Krevní plazma je složena z 90 procent z vody.
Do zbývajících deseti procent patří všechny
možné bílkovinné složky, jako jsou protilátky,
enzymy, hormony, ale také ionty, cukry, tuky
a další.
Každopádně stále platí, že krevní plazmu
nedokážeme vyrobit uměle, takže ji ani nedokážeme ničím plnohodnotně nahradit.
Pokouší se o to někdo?
Toman: Určitě se o to někdo pokouší, a pokud
by se mu to podařilo, vyhrál by jackpot.
V současnosti je ale nadále potřeba krevní
plazmu odebírat od lidských dárců, proto jsou
tak důležití. Bohužel zatímco různě nemocných lidí přibývá, vhodných dárců stejným
tempem nepřibývá, a to celosvětově. Nedostatek dárců se bude spíše zvětšovat, pokud se
tedy něco zásadního především legislativně
nezmění.
Zmínil jste, že dárců raketově nepřibývá.
Klesl nyní zájem kvůli covidové situaci?
Jakoubek: Kvůli nastaveným opatřením jsme
zaznamenali útlum a propad o zhruba 10
procent, který koresponduje s aktuální situací
a celkovou nemocností v Česku. Pokud se ale
bavíme o celkovém počtu dárců krevní plazmy, v České republice jich je asi 150 až 160
tisíc. Navíc se zdá, že v posledních dvou letech
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V posledních měsících se také zkoušela
využívat tzv. rekonvalescentní plazma
od dárců po prodělaném Covidu-19 k podpůrné terapii pacientů s těžkým průběhem
tohoto onemocnění. Faktem zůstává, že
na to, abychom dokázali pomoci jednotlivci, je nadále potřeba stovek nebo i tisíců
ochotných dárců.

Ilustrační foto

foto: archiv Cara Plasma

je dárcovství krevní plazmy víc a víc populární, určitě se o něm mnohem více píše a mluví.
Jako Cara Plasma podporujeme a sami děláme
edukativní aktivity a pořádáme nejrůznější
akce, a to nejen pro naše dárce.
Obecně tedy dárců přibývá? Jak se vyvíjela
situace v letošním roce?
Jakoubek: Obecně přibylo v posledních dvou
letech zhruba 10 procent dárců, nicméně čísla
jsou velmi kolísavá. Pokud se bavíme o posledním měsíci a půl, kdy celková nemocnost
vylétla nahoru, tak mezi nemocnými jsou
i naši dárci a odráží se to v poklesu návštěvnosti v našich centrech.

Kdybych se rozmýšlel, jestli jít
na dárcovství krve nebo plazmy, jaké
jsou rozdíly?
Jakoubek: Dárci plazmy a dárci krve jsou
dvě odlišné skupiny, které se víceméně
nepropojují. Nejsou si tedy přímými konkurenty.
Toman: Shodou okolností se nedávno
konal webinář, kde se mimo jiné prezentovala i data z České republiky za posledních
10 let. Z nich bylo patrné, že situace v ČR
je vlastně unikátní, protože i když dochází k nárůstu počtu plazma center, nijak
zásadně neubývá dobrovolných dárců krve.
Nedochází tak k tomu, čeho se možná
někteří obávali. A to je moc dobře!
Jaká je hlavní charakteristika
vašich dárců?
Jakoubek: V našem případě tvoří 70 procent dárců lidé ve věku 18 až 30 let. Tedy
především mladí lidé, velmi často to jsou
studenti. Darovat krevní plazmu se může
od 18 do 65 let. 
Pavel Orálek, Cara Plasma

DÁRCI KRVE A KREVNÍ PLAZMY NEJSOU
KONKURENTY

Na co vše se krevní plazma používá?
Toman: Je toho opravdu hodně a rozhodně nyní nevyjmenuji všechno. Jednou
z nejdůležitějších složek krevní plazmy
jsou bílkoviny, tedy albumin a imunoglobuliny. Konkrétně  např. Pentaglobin,
který je vyroben z imunoglobulinů od více
než 1000 dárců, se s výhodou používá
ke zvýšení účinnosti klasických antibiotik
při velmi těžkých infekcích na jednotkách
JIP nebo ARO. Obrovskou skupinou, která
se bez preparátů připravovaných z lidské
plazmy také neobejde, jsou hemofilici.
Lidská plazma se s úspěchem využívá při
léčbě popálenin nebo při léčbě pacientů
s různými onkologickými onemocněními.

Ilustrační foto: archiv Cara Plasma
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MUZEUM INFORMUJE

Stálá expozice loutek potěší
nejenom malé návštěvníky
Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích
se letos v dubnu opět v plném rozsahu otevře
návštěvníkům. Rekonstrukce stála více než
140 milionů korun a byla financována z fondů
Evropské unie a z rozpočtu Jihočeského kraje.
Zájemci v muzeu najdou pět stálých expozic:
maltézský řád, dudáctví, textilní výroba,
ČZ a motocyklová výroba. Nejmenší stálou
expozicí, kterou vám dnes představíme, je
loutkářství.    
Expozice loutek je zaměřena na čtyři loutkářské rody, které formovaly zdejší kulturní
scénu. K vidění budou nejstarší loutky rodiny
Lagronů, jejichž výroba se datuje do 19. století.
Mezi loutkami najdeme známé postavy, krále,
princezny, rytíře, ale i hloupého Honzu či
hrůzostrašného čerta. Součástí expozice loutek
je i tvorba rodiny Kopeckých: loutky z jejich
dílny, původní rekvizity či malované poutače
na divadelní představení.
Chybět samozřejmě nemůže ani připomínka strakonického rodáka Josefa Skupy.

Komické duo Spejbla a Hurvínka bude doplňovat jejich
čtyřnohý společník Žeryk
s Máničkou a paní Kateřinou.
Poslední část stálé výstavy
je věnována rodině Křešničků a místnímu loutkovému
sdružení Radost, které právě
Alois Křešnička v roce 1950
založil. Celý prostor expozice
zpestří původní divadelní opony a kulisy z různých období
loutkářské historie.
Důležitým prvkem expozice loutkářství bude i malé
loutkové divadlo, které umožní
sehrát živá představení. Navíc
se v divadélku budou promítat
filmové nahrávky původních
her v podání souboru Radost.
Šimon Chvosta, MSP Expozice loutkářství ve strakonickém muzeu

foto: Robert Malota
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Ekonomika
a podnikání

Cukrář

maturitní zkouška

výuční list

Přírodovědné
lyceum

Veřejnosprávní
činnost

Sociální činnost

 výuka anglického, německého,
španělského a ruského jazyka
 bezbariérový přístup, výtah
 školní jídelna a domov mládeže

maturitní zkouška

RV2101826/05

maturitní zkouška

maturitní zkouška

PREMIÉRA ČERVEN 2022

RV2101431/02

RV2200086/05

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI
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INFO Z TEPLÁRNY

Strakonická teplárna patří v roce 2022
mezi nejlevnější dodavatele tepla v ČR
V roce 2019, kdy byla zahájena transformace společnosti, jsme si dali za cíl
přiblížit se cenově k jedné z nejlepších
tepláren v ČR, k teplárně Plzeň. Nemůžeme v žádném případě srovnávat plzeňský provoz s tím naším, a to z důvodu
obrovského rozdílu výroby, souvisejícím
s počtem zákazníků a průmyslových
firem v Plzni a ve Strakonicích. I proto
se nejprve zdálo, že náš cíl je možná
až příliš ambiciózní. Během relativně
krátkého období tří let se však podařilo
téměř neuvěřitelné a v letošním roce
jsme svého cíle dosáhli. Za tímto
velkým úspěchem je především vysoké
pracovní úsilí našich zaměstnanců,
neustálé zlepšování ekonomiky provozu
a hledání vlastních úspor.
Udrželi jsme cenu tepla z roku 2021
i pro rok 2022, a naopak teplárna Plzeň
zdražila o cca 10 %. Rozdíl mezi cenami
obou tepláren je tedy dnes pouze 6 %.
Jsme tak již na cenové úrovni jedné
z nejlevnějších tepláren v ČR. Udržení konkurenceschopné ceny tepla je
i v budoucnu jednou z našich klíčových
priorit. Tento úspěch pak pochopitelně
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znamená, že i v rámci Strakonic jsme
nejen největším, ale také nejlevnějším
dodavatelem tepla. Paradoxem je, že se
nám cíl podařilo naplnit zrovna v době
energetické krize, extrémního růstu cen
emisních povolenek a bezprecedentní
dynamiky na trhu s komoditami.
V současné době se naplno rozjíždí
vysoká inflace v celé Evropě, v ČR pak
zvláště. V době, kdy ceny všech energií, materiálů a zdrojů neustále rostou
extrémním tempem, nikdo již nemůže
zpochybnit skutečnost, že se Teplárna Strakonice stala cenově stabilním
dodavatelem. Zaznamenali jsme však
i negativní reakce na údajné zdražování
tepla v některých lokalitách Strakonic.
Nic takového není pravda. TST, a. s.,
dodržuje shodnou cenovou politiku pro
všechny své zákazníky. Pokud tedy
došlo k lokálnímu zdražení (například
v lokalitě Šumavská), pak je třeba jasně
říci, že cenu v této lokalitě určuje pouze
překupník, a to na základě svých vlastních zájmů. Ten v loňském roce sliboval
cenu tepla pro své zákazníky o 100 Kč/
GJ nižší, než bude nabízet teplárna.

My jsme upozorňovali na fakt, že je to
ekonomický nesmysl a navrhovali těmto
zákazníkům přímé napojení na teplárnu.
Někteří předsedové SVJ odmítli toto
připojení, a fakticky tak společně s překupníkem prozatím blokují vybudování
nových teplovodů do této lokality pro
ostatní subjekty, které naopak mají
zájem o připojení se na zdroje teplárny.
Dnes, kdy je již jasné, že cena tepla
od překupníka bude výrazně vyšší, než
je cena teplárny, se však tito předsedové obrací nejen na nás, ale i na ERÚ se
žádostí o pomoc a snížení ceny. Bohužel
jakákoliv jiná cena ze strany teplárny či sleva ve prospěch překupníka je
v rozporu s energetickým zákonem. A to
především proto, že by na to dopláceli
ve finále všichni zákazníci teplárny,
tedy občané města Strakonic.
Věříme, že většina našich zákazníků je spokojena. Doufáme, že cenovou
stabilitu v dnešní době více než ocení,
a jejich spokojenost si tak zasloužíme
i v novém roce 2022.
Pavel Hřídel, předseda představenstva

Zpravodaj města Strakonice
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O hledání pravdy, disidentu a vyhnanství s Ondřejem Fibichem
Jako milovníka lidí, přírody, Šumavy a jižních
Čech představil 20. prosince na udílení Ceny
starosty města starosta Břetislav Hrdlička
dlouholetého přítele, spisovatele, vydavatele,
ale také disidenta Ondřeje Fibicha.
Ondřej Fibich se narodil v pražském Karlíně a po přestěhování  na venkov do Liboci se
v něm začala probouzet jeho básnická obrazotvornost inspirovaná poetikou Josefa Sudka
a lyrikou Jaroslava Seiferta.
Již v sedmdesátých letech minulého století
se Ondřej Fibich začal věnovat vydávání neoficiálních tiskovin. Nejprve v časopise DRU,
u jehož založení se svými spolužáky z gymnázia stál, a poté v jím založené samizdatové
edici Cor cordium. V té době se o jeho práci
začala zajímat StB, a tak musel koncem sedmdesátých let odejít z Prahy.
Kdy se ve vás probudil disident?
To začalo odbojovou skupinou Balabánem, Mašínem a Morávkem. Jezdil jsem na Duklu hrát
fotbal a přestupoval jsem na Prašném mostě,
kde byl památníček kapitánu Morávkovi, který
střílel po gestapu, a poslední náboj si nechal pro
sebe. A protože to nebyl komunista, tak jeho
pomník byl hodně zanedbaný. Mně bylo v té
době patnáct let a viděl jsem v tom obrovskou
nespravedlnost, tak jsem napsal oslavnou
báseň na kapitána Morávka a leukoplastí jsem
ji na pomník přilepil. A tím to všechno začalo.
Štvalo mě, že se zapomíná na hrdiny.
Máme tedy tohle chápat jako první
básnický počin a zároveň čas, který začal
odpočítávat váš posun do strakonického
vyhnanství?
Jako puberťáka mě naštvalo, že tam nejsou
žádné kytice, jakoby ten člověk padl úplně
zbytečně a marně. To mě dovedlo k napsání
básně a vlastně už mě to nikdy neopustilo. Ne,
tak to nebylo, Strakonice jsem jako vyhnanství
nechápal, naopak jsem tady potkal bezvadné
lidi. Když člověk takové věci bere úkorně, tak
z toho nemůže vzejít nic pěkného, je třeba to
vzít jako životní lekci.
Jak vaše protistátní rebelie pokračovala?
Psal jsem a recitoval na podvratných setkáních samizdatové básně. Dělali jsme bytové
semináře, hráli jsme undergroundové pašije,
ke kterým jsem napsal text. A také jsem jeden
čas vydával časopis, který se jmenoval Básně
na mosty a ty jsem v noci vylepoval na všechZpravodaj města Strakonice 

Ondřej Fibich při udílení ceny

ny pražské mosty. V těžké době Husákova
nástupu a normalizace jsem se snažil otvírat
lidem prostor svobody, která měla ukázat, že
není všechno ztracené.
Byl jste na sebe hrdý?
(úsměv) Mohl jsem trochu přispět k tomu, aby
lidé ze sebe alespoň na chvíli setřásli takovou
tu tíhu spoutání celé společnosti a beznaděj.
Tohle ale nemohlo uniknout státní policii?
Jasně, dostal jsem se do hledáčku StB a už
jsem z něj nevypadl. A tak jsem po několika
výsleších dostal výhrůžku, že mě z Čech
dostanou. To jsem jako básník považoval
za hodně těžkou věc, protože čeština byla
něco, s čím jsem se ztotožnil, žil jsem tím
a rozvíjel jsem to. Nedovedl jsem si představit,
že bych přišel nejen o vlast, ale o možnost
jazyk rozvíjet. Raději jsem se s nimi dohodl
na odchodu z Prahy, což mi na jednu stranu
nebránilo pokračovat ve své práci, nedráždilo
to represivní struktury, a na druhou stranu se
samizdat stále dostával mezi lidi.
Kam tedy směřovaly vaše kroky?
S mou ženou jsme se dostali do Jemnic,
kousek od Strakonic, a tam jsem tedy začal
opravovat starobylou kovárnu a zároveň jsem
pokračoval ve vydávání samizdatu.
Jak na vás, jako na Pražáka, Strakonice
působily?
Když jsem přišel poprvé do Strakonic, tak to
město na mě působilo poměrně jako v jakémsi
pochodu. Některé domy jakoby mizely a jiné
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se objevovaly jako nové. Byl to rok 1979, kdy
část Strakonic byla zbourána, a nová část ještě
nebyla postavená. Město mně připadalo jako
tak trošku frontové město. Jistým způsobem
bylo, protože byla přetržena kontinuita toho
měšťanského a městského způsobu života
a vlastně potlačeny důležité tradice.
Kdybyste se u příležitosti udělení ceny měl
ohlédnout a zhodnotit svou práci, co by
zaznělo?
Jsem člověk, který vždy stál v pozadí něčeho.
Vždy jsem byl zapomenutým elementem všude, kde jsem se objevil. K tomu přispělo oněch
dvacet let, kdy jsem byl u ledu – zakázaným
autorem. Ale to vlastně nic neznamená, důležité je podhoubí. To také jeden den nevidíme,
a druhý den je tam nádherný hříbek.  A to si
myslím, že já jsem tím podhoubím. Myslím
si, že moje práce nebyla nadarmo, a když bude
inspirovat jednotlivce, kontinuita bude pokračovat. Nikdy nevisí život lidský a civilizace
na jednotlivci, ale vždy na souhře lidí, kteří
si vzájemně oponují, kteří hledají společný
směr, ale zároveň se na společné cestě mohou
i rozcházet, aby obohatili život dalšími různorodými pohledy.
Já vždy říkám, že pravdu nemůžeme vlastnit. Pravda je bod, do kterého dospějeme a kde
nás ozáří sluneční paprsek, jenom na chvilku
a jdeme dál. A zase po nějakém čase v našem
životě, který je rytmizovaný určitými etapami,
můžeme v další etapě vstoupit do pravdy.
Nechť tedy – ať se vám i nám daří nacházet
pravdu života. Děkuji za rozhovor.
Markéta Bučoková, PR
únor 2022
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PENÍZE ZA ZLATO
NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENA V REGIONU

PENÍZE IHNED NA RUKU

NABÍZÍME AŽ

1200 Kč/g

dle ryzosti

VYKUPUJEME:

Zubní zlato všeho druhu, nečištěné včetně
výplní, zubní korunky, zlomkové zlato, řetízky,
náušnice, snubní prsteny. Mince, destičky,
drobnosti, poškozené šperky.
Disponujeme cejchovanou váhou dle
puncovního úřadu.

Kontakt:

RV2200037/02

STRAKONICE, Lidická 205,
tel.: 724 181 857, e-mail: info@mobilnivykupzlata.cz
web: mobilnivykupzlata.cz

PRO STRAKONICE A OKOLÍ
Od

Rychlost až 300 Mb/s
Instalace ZDARMA
Vyřídíme přechod od
konkurence

SILNÝ

WiFi router
MERCUSYS

Až 192 kanálů včetně HBO
Zpětné přehrávání 7 dní
Pro TV, PC, tablety
a mobily

NAVŠTIVTE NAŠÍ POBOČKU VE STRAKONICÍCH
Bavorova 30 na konci Velkého náměstí u kruhového objezdu. Otevírací doba po-pá 7.00-11.00 a 12.00-16.00.

RV2101510/04

PODMÍNKY AKCE: Sleva 50 % platí pouze pro nové zákazníky a pouze pro ceny za internet od
tarifu Standard. Je platná na prvních 6 měsíců, poté platí standardní ceníkové ceny.
Podmínkou je podpis smlouvy se závazkem na 24 měsíců.

