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Mikulášská show pro děti

Strakonické děti se letos mohou těšit 
na novou Mikulášskou show, která se 
uskuteční v pátek 6. prosince od 16.00 
do 17.00 hod. na parkovišti u Bati. Pro malé 
hříšníky přijede Lucifer se svou pekelnou 
družinou. Zachránit se je pokusí Mikuláš 
s andělem. Podaří se jim to?

Konzultace  
v insolvenční poradně

Poslední konzultace v tomto roce 
v bezplatné insolvenční poradně se 
uskuteční 5. prosince na živnostenském 
úřadu v ulici Na Stráži. Odborníci budou 
zájemcům k dispozici od 14.00 do  
16.00 hodin. 

Sváteční žitný speciál 

Jedná se o 14stupňové světlé pivo uvařené 
nejen z ječného, ale i dvou žitných sladů. 
Díky němu má  speciál plnou a chlebnatou 
chuť. Chmelené je pouze českými odrůdami 
Agnus a Žatecký poloraný červeňák. Od října 
dozrává v ležáckých tancích strakonického 
pivovaru a v prodeji bude od 6. prosince.

Novoroční ohňostroj 
1. 1.
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Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními 
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej 
můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Buďte první,
kdo ho má

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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Ve chvíli, kdy berete do rukou 
poslední letošní Zpravodaj, zbývá 
do nejkrásnějších svátků roku jen 
několik málo dnů. Často ve spěchu 
a shonu zapomínáme na původní 
význam a poselství Vánoc. Namísto 
toho, abychom si udělali pořádek 
ve svých srdcích, smýčíme vlastní 
příbytky, sháníme množství mnohdy 
zbytečných dárků a dokola opaku-
jeme, jak nestíháme. Po fasádách 
domů se nám šplhají Santa Clauso-
vé, čímž nutíme nebohé betlémské 
dítě v jeslích, aby vedlo nekonečný 
boj s domnělými ikonami poplatný-
mi té které době. Právem zaznívá 
otázka, jak to vlastně bylo? 
Letošní předběžné ekonomické 
prognózy hovoří o pokoření všech 
dosavadních rekordů co do výše 
investovaných finančních prostřed-
ků za vánoční dárky. Vánoce ale 
nejsou o výši investované částky. 
Vánoce jsou o věnování svého 
času. Koneckonců, čas je jednou 
z nejcennějších a nejdražších komo-
dit, kterými disponujeme. Investujme 
ho tedy svým dětem, partnerům, 
rodičům, přátelům, všem, kteří jsou 
nám blízcí a milí. "Opravdová krása 
Vánoc spočívá v jednoduchosti."
Milí Strakoničtí, prožijte spokojené 
a ničím nerušené vánoční svátky 
ve společnosti svých blízkých. Tři sta 
šedesát šest dnů nového roku ať je 
naplněno štěstím, radostí, porozu-
měním, nasloucháním a vzájemnou 
láskou a úctou. 

Vaše město Strakonice 

ÚVOD
S koncem roku finišují investiční stavby

Ještě nedávno byla divácká tribuna 
sportoviště Na Sídlišti zahalena do slo-
žité změti trubek tvořící nepropustné 
lešení.  

Na žádost vedení města postupně prošla 
kontrolou všechna sportoviště ve městě. 
Jak ukázalo odborné posouzení statikem, 
tribuna za léta provozu vykazovala znám-
ky značného technického opotřebení, 
a tak bylo nezbytné pro zajištění bezpeč-
nosti sportovních fanoušků tribunu uzavřít 
a zahájit rekonstrukci. Ta s sebou nesla 
především výměnu vybraných nosných 
prvků střešní konstrukce. Součástí opravy 
bylo osazení nových ocelových sloupů 
a průvlaků se šikmými vzpěrami. Bylo 
doplněno zavětrování střešní konstrukce 
a zesíleny byly dřevěné střešní vazníky. 
Diváci se mohou těšit na nově vybudovaný 
dřevěný ochoz ve spodní úrovni hlediště. 
Rekonstrukce město vyšla na více než  
3 miliony korun. 

Již v roce 2014 byly realizovány sta-
vební úpravy na samotné budově tribuny 
fotbalového hřiště. Opravy zahrnovaly 
zejména výměnu částí tribuny, jakou 
byly například střešní krytina, dřevěné 
schodiště, sedačky a zábradlí. V roce 
2016 následovaly stavební úpravy, které 
souvisely s rekonstrukcí šaten a umývá-
ren pro sportovce a WC pro veřejnost, 
které se nachází na jižní straně tribuny, 
včetně výměny oken a venkovních dveří 
za nová plastová. 

Třípodlažní objekt tribuny Na Sídlišti 
pochází z 50. let minulého století. Re-
konstrukce započala v srpnu a v polovině 
prosince bude dokončena. 

VIRTŠTÍ BUDOU JIŽ KONCEM PROSINCE 
JEZDIT PO NOVÉ KOMUNIKACI 
V průběhu letošního roku došlo k re-
alizaci stavby I/22 Dražejov průtah 
– Strakonice, jejímž stavebníkem a inves-
torem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(ŘSD). Stavba s sebou nesla omezení 
v podobě objízdné trasy vedené ulicí 
Virtova, spojující Starý a Nový Dražejov. 
Po předchozí domluvě bylo stanoveno, že 
dojde v rámci akce k přeasfaltování povr-
chu vozovky. 

Aby se zamezilo následným možným 
zásahům do nového asfaltového povrchu, 
došlo v rámci akce města Strakonice 
ke stavebním úpravám ulice Virtova 
spočívající v osazení silničních obrub 
u plánovaného a povoleného chodníku 
v ulici Virtova včetně uličních vpus-
tí. Dále k položení chráničky, jejímž 
dodavatelem je společnost E.ON, pro 
připravovanou rekonstrukci elektrického 
vedení, provedení opravy asfaltového po-
vrchu v místě napojení bezejmenné ulice 
u Starého Dražejova na ulici Virtovu. 
Městskou kasu vyjdou práce souvisejí-
cí s rekonstrukcí povrchu komunikace 
na 851 660 Kč bez DPH. 

Současně s plánovanou rekonstrukcí 
povrchu komunikace dochází k realizaci 
akce Výměna stávajícího vodovodního 
řadu v ulici Virtova – Dražejov u Strako-
nic. Technické služby jako provozovatelé 
vodovodu se často setkávají s vyšším 
počtem havárií vodovodního řadu v této 
lokalitě. Pro vyloučení možných zásahů, 
podobně jako v prvním případě, dojde 
k rekonstrukci vodovodního potrubí. Vo-
dovodní řad byl sice v minulosti prove-
den v plastu, ale byl zasypán nevhodným 
kamenivem, které působí komplikace. 
Cena za realizaci přesáhne 4 miliony Kč 
bez DPH. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Tribuna Na Sídlišti      Foto: M. Bučoková
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Obnovený interiér  
kostela sv. Václava

Kostel sv. Václava se dočkal opravy 
interiéru, nové jsou vnitřní omítky 
i výmalba. O pouti související právě se 
svátkem tohoto světce doslova zazářil 
ve srovnání s předchozím neutěšeným 
stavem. Náklady na renovaci byly 
téměř 600 000 Kč.
Financování proběhlo z darů a prostřed-
ků Římskokatolické farnosti Strakonice, 
která tímto děkuje všem dárcům a dob-
rodincům, díky nimž se mohla oprava 
uskutečnit. Vděčnost patří také městu 
Strakonice, které podpořilo akci částkou 
50 000 Kč, ale i obcím z okolí patřícím 
do zdejší farnosti, které přispěly (Přední 
Zborovice, Radošovice, Pracejovice, 
Mutěnice, Droužetice, Sousedovice).
 Roman Dvořák, farář

Další sezona u sv. Markéty
Mnozí si již zvykli, že během léta 
je kostel sv. Markéty otevřen nejen 
ke vstupní mříži, ale k celkové prohlíd-
ce nebo spočinutí. Po jistých obtížích 
z minulých let to chvíli vypadalo, že se 
letos nepodaří tento projekt uskutečnit, 
ale iniciativou pracovnic odboru školství 
a cestovního ruchu MěÚ Strakonice se 
nakonec vše zdárně zvládlo.
Denně využije tuto možnost několik desí-
tek lidí – místních i turistů. Na financo-
vání celkových nákladů, které obnášejí 
mzdy brigádníků, ve výši 40 000 Kč se 
podílí napůl město Strakonice a Řím-
skokatolická farnost Strakonice, která 
zajišťuje všechny další režijní výdaje.

Roman Dvořák, farář

Informace pro občany
Odbor životního prostředí upozorňuje 
občany, že rybářské a lovecké lístky bu-
dou v letošním roce vydávány do pátku 
20. prosince.

Opakované volby  
do Zastupitelstva města Strakonice
V sobotu 14. prosince od 7.00 do 22.00 ho-
din proběhnou ve Strakonicích opakované 
volby do Zastupitelstva města Strakonice.
Upozornění na změnu volební místnosti 
volebního okrsku č. 24: 
ve volebním okrsku č. 24 – Autoškola  
PELLA bude volební místnost pro opako-
vané volby v přízemí v budově Autoškoly 
PELLA, Volyňská 446, Strakonice. 
Volební místnost v kasárnách v Tovární 
ulici je zrušena. 
Možnost odvolit ve volebním okrsku  
č. 26 je pouze v jídelně ZŠ Povážská:
ve volebním okrsku č. 26 – ZŠ Povážská 
– jídelna se jezdilo do bývalé ZŠ Podsrp, 
aby zde mohli občané bydlící na Podsrpu 
odvolit do přenosné urny. Z důvodu špatné-
ho stavu prostor v bývalé ZŠ Podsrp budou 
lidé volit ve volební místnosti č. 26 
v jídelně ZŠ Povážská, do bývalé ZŠ Pod-
srp se nepojede.

Hlasovací lístek obdrží každý volič 
do své označené poštovní schránky 
ve dnech 5.-9. 12. 2019. Pokud se tak 
nestane z jakéhokoliv důvodu, může si 
volič vyzvednout hlasovací lístek po tomto 
termínu na podatelně Městského úřadu 
ve Strakonicích nebo ho obdrží přímo 
ve volební místnosti v den voleb. Hlasovací 
lístek bude ve formátu A3 s oboustranným 
tiskem, na každé straně je pět volebních 
stran.

Hlasovací lístek lze upravit jedním ze 
tří uvedených způsobů:
1.  označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je 

dán hlas všem kandidátům této volební 
strany v pořadí na hlasovacím lístku.

2.  označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv 
volební strany. Nejvýše lze označit tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
města má být zvoleno, tedy maximál-
ně 21. Tento počet je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku. 

3.  kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty z ostatních volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva obce.
Pokud volič označí křížkem volební 

stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K ozna-
čení kandidátů u této volební strany se 
v takovém případě nepřihlíží. Upravený 
hlasovací lístek vloží volič do úřední obál-
ky s razítkem, kterou obdrží od okrskové 
volební komise.

Pokud volič neoznačí křížkem na hla-
sovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek ne-
vloží do úřední obálky, hlasovací lístek 
přetrhne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků do téhož za-
stupitelstva, je jeho hlas neplatný.

oddělení správní

Strakonice mají otevřený úřad
Městský úřad Strakonice je úřadem otevře-
ným pro své klienty. Pro jednodušší a kom-
fortní platby občanů úřad pořídil další dva 
platební terminály pro přijímání platebních 
karet. Ty byly instalovány na odboru vnitř-
ních věcí a na živnostenském úřadě. 

Aktuálně je na pokladnách Městského 
úřadu Strakonice instalováno pět pla-
tebních terminálů. Vzhledem ke vzrůs-
tající poptávce občanů hradit poplatky 

na vybraných odbo-
rech platební kartou 
město přistoupilo 
k rozhodnutí vybavit 
další pracoviště tímto 
zařízením.  

Terminály poskytl 
bankovní dům ČSOB bezplatně a ban-
kovní provize budou činit 1,20 %. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Foto: J. Zábranský
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Strojírenství

Stavitelství

Doprava

Logistika

Podniková ekonomika
Vysoká škola

technická a ekonomická
v Českých Budějovicíchfacebook.com/vstecb.cz

U nás si vybereš!

www.VSTECB.cz

I letos bude vánoční koupání

V prosinci se mohou návštěvníci plavec-
kého stadionu těšit na vánoční koupání 
při pohodové hudbě. Konat se bude 
každé úterý a čtvrtek od 20.00 do 22.00 
hodin, kdy bude rozsvíceno jen podvodní 
osvětlení bazénu, malý relaxační bazén 
bude součástí laserové show a hladina 
vířivky bude svítit různými barvami. V pro-
sinci bude také možnost zdarma využít 
relaxační solární louku. Její hlavní přínos 
spočívá v prohřátí celého těla, a dokon-
ce i mírně opaluje. Jedna procedura trvá 
zhruba deset minut. Do solární louky se 
vejdou dva lidé.
V krytém bazénu se 4. prosince uskuteční 
Mikulášské závody v plavání a 19. 
prosince Vánoční cena TJ Fezko.  (red)

Naučná stezka Podskalí v novém kabátě

Město Strakonice zrenovovalo Naučnou 
stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana 
Palacha a vede podél obou břehů řeky Ota-
vy až na strakonický hrad. První informační 
tabule vznikly v roce 1992 a největší podíl 
na jejich vytvoření měly ČSOP a Gym-
názium Strakonice. Poslední úpravy byly 
realizovány již za spolupráce s městem 
Strakonice v roce 2000 a 2005. Nyní byly 
původní panely, které slunce v posledních 
horkých létech téměř vypálilo, nahrazeny 
většími deskami. Zmizelo dřevěné obložení 
a dřevěné nápisy jednotlivých zastavení. 
Tabule mají nyní zcela novou grafiku, texty 

na některých z nich byly rozšířeny, přibyly 
fotografie současné i historické. 

Informačních tabulí je čtrnáct. Na první 
z nich se dočtete, jak vypadala tato část 
města před úpravou vodního toku a kde se 
nacházely původní mlýny. Na panelu o histo-
rii Podskalí uvidíte, kde bylo bělidlo, jak vy-
padala plovárna nebo restaurace na Podskalí. 
Nový je panel věnovaný houbám. Informace 
o voroplavbě je nyní spojena s historií Pod-
skalí. Fotografiemi byly nahrazeny ilustrace 
živočichů a rostlin. K tématu lužní les jsme 
přidali zmínku o památném stromu Otavský 
dub. Na dalším zastavení jsme k životopisu  
F. L. Čelakovského přidali informaci o malíři 
A. Zellerinovi. Na tabulích za strakonickým 
hradem přibyla pozvánka k návštěvě židov-
ského hřbitova a zmínka o bývalém hospo-
dářském dvoře na břehu Blatského rybníka. 

Naučná stezka byla opravena s podporou 
Jihočeského kraje pro oblast cestovního 
ruchu ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady 
byly více než 160 000 Kč. 

odbor školství a cestovního ruchu

Foto: redakce
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Sto jedna let samostatné republiky 

Dvacátého osmého října uplynulo přesně 
101 let od doby, kdy se začala psát historie 
samostatného Československa. Ve Stra-
konicích jsme uctili památku těch, kteří 
identitu mladého státu pomáhali vybojovat, 
a osobnosti, které za dramatickými změnami 
stály – Masaryka, Štefánika a Beneše. 
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci 
československých legionářů, České obce 
sokolské, skauti, vojáci z 25. protiletadlové-
ho raketového pluku, hasiči, Jednota Karla 
Havlíčka Borovského. Strakonická Nektar-
ka celé slavnostní odpoledne doprovodila 
dobovou hudbou.  
Vedení města děkuje všem, kteří přišli dů-
stojně připomenout svátek vzniku samostat-
ného československého státu. 
V Čechách snad není vesničky, kde by 
nebyl pomníček připomínající padlé během 
bojů první světové války. Nejinak tomu je 
i ve Starém Dražejově, kam každoročně 
město Strakonice pokládá k pomníku pad-
lých věnec s poděkováním za vybojovanou 
svobodu. I letos starosta Břetislav Hrdlička 
uctil památku třinácti mužů, kteří položili své 
životy v bojích v letech 1914–1918.  

text a foto Markéta Bučoková, PR

Změny v jízdních řádech MHD
Od 15. prosince platí nové jízdní řády 
MHD a cestující musejí počítat s ně-
kterými změnami. Přinášíme vám výběr 
některých z nich: linka 385001 – zrušen 
spoj 22 a nově bude převeden na linku 
385005, linka 385002 – spoj 29 – 
zrušeno zajíždění do Hajské; spoj 32 – 
změněna trasa, spoj veden ul. Komenské-
ho, 5. května a Alf. Šťastného; u spojů 1, 
7, 13, 15, 21 a 38 doplněno zastavování 
v zast. Podsrpenská – Na Hajskou, linka 
385005 – spoj 2 – zrušeno zajíždění 
do Tisové a upraven průběh spoje 
s příjezdem do Modlešovic v 5.54; spoj 
12 – je časově upraven s odjezdem 
ze Starého Dražejova v 17.45 hod. 
a příjezdem na autobusové nádraží 
v 18.10 a dále je veden novým spojem 
16  v úseku autobusové nádraží-Modle-
šovice (odjezd v 18.40)

Rudé máky připomněly Den válečných veteránů

V novodobé historii si v letošním roce po-
devatenácté rudými máky zdobícími klopy 
kabátů připomínáme Den veteránů. Stateč-
né muže, kteří položili své životy na bitev-
ních polích. „Roku 1918 bylo ve vlakovém 
voze v Le Francport u severofrancouzské-
ho města Compiègne podepsáno příměří 
mezi Spojenci a Německem, jímž byly 
na západní frontě ukončeny boje 1. světové 
války. Hlavními signatáři příměří byli 
vrchní velitel spojeneckých sil maršál Fer-
dinand Foch a německý zástupce Matthias 

Erzberger.“ Tolik citace 
otevřené encyklopedie. 

Žel, boje neprobíhaly 
výhradně v historii, 
ale i současnost je 
s nimi a s jejich aktéry 
konfrontována, a proto 
vzpomínka zákonitě 
musí patřit i těm vojá-
kům, kteří denně riskují 
své životy v dalekých 
zemích. 

Tak jako každý rok 
i letos byly Na Dubovci 

položeny věnce k uctění památky váleč-
ných veteránů. Za město Strakonice se 
pietního aktu účastnilo vedení města. 

Celou akci organizačně zaštitoval stra-
konický 25. protiletadlový raketový pluk 
reprezentovaný zástupcem velitele pluku 
plukovníkem gšt. Jaroslavem Daverným. 
Mezi řečníky nechyběl předseda Českoslo-
venské obce legionářské Zdeněk Hruška. 
Modlitbu za oběti přednesl armádní kaplan 
kpt. Michal Balek.   

Markéta Bučoková, PR 

Pietní setkání Na Dubovci     Foto: M. Bučoková

Město Strakonice zvyšuje investice do infrastruktury
Město Strakonice vykázalo v průběhu posled-
ních pěti let pouze jednou schodek rozpočtu 
a v každém roce ušetřilo vyšší díl příjmů než 
srovnatelně velká města. Ve srovnání s nimi 
současně vykazují Strakonice dlouhodobě 
vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových. 
Při poklesu objemu investičních dotací se 
na financování investic města podílí nejvíce 
úspory z minulých let. Vyplývá to z ratingo-
vé zprávy společnosti CRIF-Czech Credit 
Bureau. Ta na základě desítek finančních 
i nefinančních ukazatelů zkoumá ekonomické 
zdraví obcí v České republice.

Ze zprávy vyplývá, že v porovnání se 
43 hodnocenými městy Strakonice vynakláda-
jí na investice větší podíl rozpočtu nežli ostatní 
sledovaná města.

V minulosti se město Strakonice díky 
vysokým kapitálovým výdajům zadlužilo, 
avšak ve sledovaném období se daří dluh 
města postupně snižovat, a to z původních 
356 456 tis. Kč v roce 2014 na 172 406 tis. Kč 
v prvním pololetí roku 2019. 

Z pohledu dalších ekonomických ukazate-
lů se Strakonice těší dobré finanční kondici 

a stabilitě. Pozitivní vývoj hospodaření je dále 
podporován trvalým snižováním zadluženosti. 

Aktuálně Strakonice investují převážně 
z vlastních zdrojů generovaných i díky dlou-
hodobě vysokým přebytkům hospodaření. 
Bude-li i v budoucnu držen tento trend, je reál-
ný výhled na zvyšující se ratingové hodnocení 
v následném období.

Město Strakonice ve sledovaném období let 
2014–2018 směřovalo své investice zejména 
do silnic, chodníků, cyklostezek, parkovišť 
a rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního 
řadu. Mezi  nejvýznamnější investice posuzo-
vaného období patřily rekonstrukce úpravny 
vody v Pracejovicích, kanalizačního sběrače 
Sídliště 1. máje a vybudování parkoviště s více 
než sto šedesáti parkovacími místy. 

Započatý trend pokračuje i v roce 2019, kdy 
největšími investičními akcemi jsou rekon-
strukce domu kultury, úpravna vody v Pra-
cejovicích, rekonstrukce bytových domů v ul. 
Stavbařů, dokončovací práce na rekonstrukci 
ulice Švandy dudáka.

Jitka Šochmanová, 
vedoucí finančního odboru 



7Zpravodaj města Strakonice  prosinec 2019

Z MĚSTA

7

RV
18

02
70

2/
12

RV
19

01
97

5/
01

INZERCE

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 
Kochanka 119, Strakonice, tel.: 736 695 590, 383 134 384

www.naturhouse-cz.cz

ZAJDĚTE SI NA NAŠI  
POBOČKU PRO DALŠÍ 
RECEPTY. 
Ukážeme vám, jak vařit o Vánocích ...

www.naturhouse-cz.cz

V Í C E  R E C E P T Ů  N A J D E T E  N A :

Video recepty NATURHOUSEfacebook.com/naturhouse.cz

Tradiční vánoční cukroví 
v odlehčených a zdravějších variantách

LINECKÉ CUKROVÍ BEZ LEPKU 
NA LEHČÍ ZPŮSOB

MARCIPÁNOVÉ VANILKOVÉ ROHLÍČKY

KOKOSOVÉ RAFAELKY S KONOPNÝM A CHIA SEMÍNKEM 

Ingredience na 30 kusů:  200 g pohankové mouky, 150 g 
kokosového tuku, 1 vanilkový lusk, 60 g třtinového cukru, 
2 žloutky, marmeláda DIETESSE.3 na slepení

Postup: Všechny ingredience kromě marmelády DIETESSE.3 
smíchejte, těsto dejte na 30 minut odpočinout do lednice. Vy-
válejte a vykrajujte. Pečte cca na 160 °C, než cukroví zezlátne. 
Po upečení slepujte marmeládou DIETESSE.3.

Ingredience: 2 šálky mandlové mouky (nebo jemně mletých mandlí), 1 polévková 
lžíce drcených konopných semínek, 1 čajová lžička vanilkového extraktu, 3 až 5 lžic 
javorového sirupu (javorový sirup zde působí jako pojidlo, přidá-
vejte postupně tak, aby směs vytvořil dostatečně vlhkou), špetka 
soli, sladidlo PECVA dle chuti

Postup: Ve velké míse smíchejte mandlovou mouku, vanilku, javo-
rový sirup, konopná semínka a sůl. Místo lžíce javorového sirupu 
můžete přidat stéviové sladidlo PECVA. Pokud je potřeba více vlh-
kosti, přidejte vodu, pokud je směs málo sladká, stačí zakápnout 
několika kapkami sladidla PECVA. Těsto by mělo být dostatečně 
vlhké, aby drželo pohromadě. Rukama tvarujte rohlíčky. Hotové 
rohlíčky nechte ztuhnout v lednici nebo mrazáku. Rohlíčky vydrží 
v lednici až tři týdny, v mrazničce vydrží čerstvé až dva měsíce.

Ingredience: ¾ šálku kokosové mouky nebo jem-
ně mletého kokosu, 2 až 3 lžičky javorového siru-
pu nebo medu, 1 lžíce kokosového cukru, 2 lžíce 
vody, 3 lžíce rozpuštěného kokosového oleje, 
2 lžičky konopného semínka drceného, 1 lžička chia 
semínek, 10 až 12 menších loupaných mandliček

Postup: Ve větší míse smíchejte všechny ingre-
dience kromě mandlí, až vznikne kompaktní těs-
tíčko. Pokud by bylo příliš suché, přidejte ještě 
trochu vody. Tvořte kuličky, do kterých vložte 
loupané mandle. Kuličky vychlaďte v ledničce, aby 
kokosový olej dobře ztuhl a kuličky zpevnil.

  200 g pohankové mouky, 150 g 
kokosového tuku, 1 vanilkový lusk, 60 g třtinového cukru, 

 Všechny ingredience kromě marmelády DIETESSE.3 
-

válejte a vykrajujte. Pečte cca na 160 °C, než cukroví zezlátne. 

www.naturhouse-cz.cz

V Í C E  R E C E P T Ů  N A J D E T E  N A :

Video recepty NATURHOUSEfacebook.com/naturhouse.cz

Tradiční vánoční cukroví 
v odlehčených a zdravějších variantách

LINECKÉ CUKROVÍ BEZ LEPKU 
NA LEHČÍ ZPŮSOB

MARCIPÁNOVÉ VANILKOVÉ ROHLÍČKY

KOKOSOVÉ RAFAELKY S KONOPNÝM A CHIA SEMÍNKEM 

Ingredience na 30 kusů:  200 g pohankové mouky, 150 g 
kokosového tuku, 1 vanilkový lusk, 60 g třtinového cukru, 
2 žloutky, marmeláda DIETESSE.3 na slepení

Postup: Všechny ingredience kromě marmelády DIETESSE.3 
smíchejte, těsto dejte na 30 minut odpočinout do lednice. Vy-
válejte a vykrajujte. Pečte cca na 160 °C, než cukroví zezlátne. 
Po upečení slepujte marmeládou DIETESSE.3.

Ingredience: 2 šálky mandlové mouky (nebo jemně mletých mandlí), 1 polévková 
lžíce drcených konopných semínek, 1 čajová lžička vanilkového extraktu, 3 až 5 lžic 
javorového sirupu (javorový sirup zde působí jako pojidlo, přidá-
vejte postupně tak, aby směs vytvořil dostatečně vlhkou), špetka 
soli, sladidlo PECVA dle chuti

Postup: Ve velké míse smíchejte mandlovou mouku, vanilku, javo-
rový sirup, konopná semínka a sůl. Místo lžíce javorového sirupu 
můžete přidat stéviové sladidlo PECVA. Pokud je potřeba více vlh-
kosti, přidejte vodu, pokud je směs málo sladká, stačí zakápnout 
několika kapkami sladidla PECVA. Těsto by mělo být dostatečně 
vlhké, aby drželo pohromadě. Rukama tvarujte rohlíčky. Hotové 
rohlíčky nechte ztuhnout v lednici nebo mrazáku. Rohlíčky vydrží 
v lednici až tři týdny, v mrazničce vydrží čerstvé až dva měsíce.

Ingredience: ¾ šálku kokosové mouky nebo jem-
ně mletého kokosu, 2 až 3 lžičky javorového siru-
pu nebo medu, 1 lžíce kokosového cukru, 2 lžíce 
vody, 3 lžíce rozpuštěného kokosového oleje, 
2 lžičky konopného semínka drceného, 1 lžička chia 
semínek, 10 až 12 menších loupaných mandliček

Postup: Ve větší míse smíchejte všechny ingre-
dience kromě mandlí, až vznikne kompaktní těs-
tíčko. Pokud by bylo příliš suché, přidejte ještě 
trochu vody. Tvořte kuličky, do kterých vložte 
loupané mandle. Kuličky vychlaďte v ledničce, aby 
kokosový olej dobře ztuhl a kuličky zpevnil.

Město myslí na stavby našich předků
Drobné kapličky, kříže, smírčí kameny – 
sakrální stavby, které i přes nepřízeň doby 
a režimu přežily. Pravda, mnohé z nich 
ve zbědovaném stavu, ke kterému dopo-
mohli i novodobí vandalové. Uvědomuje-
me si, že posvátná místa našich předků, 
na nichž kapličky vyrostly, pro ně měla 
nezanedbatelný význam a že by i pro 
nás měla být důvodem k zastavení se.. 
V říjnu město Strakonice dokončilo opra-
vu kapličky svatého Norberta na Střele 
pocházející z 18. století. 
Kaplička dostala nový kabát, střechu, 
podlahu, dveře a samozřejmě i vnitřní vý-
zdobu. Celkové náklady hrazené z roz-
počtu města dosáhly výše 457 000 Kč. 
Město obdrželo z dotačního programu 
Kulturní dědictví Jihočeského kraje finanč-
ní podporu ve výši 50 000 Kč.  
Půjdete-li zimní krajinou okolo Střely, ne-
zapomeňte se zastavit u Norberta, který 
za svého života usmiřoval znepřátelená 
města a po smrti byl zařazen mezi české 
patrony.  Markéta Bučoková, PR

Strakonice čeká pestré jaro 

Už máte zasazené podzimní cibuloviny? Že 
ne, pak už to pro letošní rok pravděpodobně 
nestihnete.  To strakoničtí zahradníci už zasa-
zeno mají. Především proto, aby až zasvítí prv-
ní jarní paprsky, bylo na co se ve Strakonicích 
opět dívat a co obdivovat, zvláště po šedivé 
zimě, která nás čeká.

V říjnu projížděl po vybraných lokalitách 
strakonických záhonů sázecí stroj, který 
vpravil do země na 40 000 cibulek tulipá-
nů, krokusů, narcisů. 

Výsadba probíhá následovně: traktor 
zajede radlicí pod travní drn, který rozhrne. 
Pod něj dávkuje cibuloviny z násypky a oka-
mžitě za sebou drn zakrývá a utuží. Plocha 
po výsadbě není poškozena. Výsadba probíhá 
rychleji a šetří lidskou pracovní sílu. 

Na jaře se můžeme například v Rennero-
vých sadech, v ulici Lidické nebo Pod-
srpenské těšit na pestrobarevné záhony 
jarních květin. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 
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Národní obroda na 1. místě
Český národ na prvním místě
Vážení voliči, také nemáte koho volit? Zajídá se vám 
kontroverzní politika dvou barikád, dvou hnutí, dvou 
starostů? Nabízíme jiný pohled na svět, na dění 
ve městě Strakonice. Víme, že každé rozhodnutí 
zastupitelstva ovlivňuje vaše životy, proto přicházíme 
s alternativou. Komunální politiku chceme dělat pro 
české lidi, pro české starousedlíky a patrioty, pro 
budoucnost našich dětí.

Jedním z mých konkrétních předvolebních slibů je 
závazek nákupu hotelu Bavor. Volení zástupci občanů 
mají povinnost dívat se do budoucnosti, předcházet 
negativním jevům a přitom dbát na svěřený majetek. 
Hotel Bavor byl postaven za reálného socialismu 
proto, aby fungoval jako ubytovací a kulturní zařízení 
návštěvníkům Strakonic. Byl jednou z nových 
dominant města. V současnosti chátrá a stále hrozí, 
že se do něj nastěhují imigranti, cizí zaměstnanci 
plánované průmyslové zóny nebo nepřizpůsobiví.

Nepromarněme svou budoucnost! 
František Karel Ladislav
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Bezpečné a fungující město,
kde chceme dobře žít

Projděte si naše priority na výlepových 
plochách nebo na stránkách

https://strakonice.kscm.cz/

Hlasujte pro kandidáty KSČM!
Volební strana č. 4
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Ing. Mgr. Karel Janský, MBA
vedoucí odboru investic, majetku,
veřejných zakázek a dotací
městského úřadu
lídr politického hnutí Změna 
volební telefon: 608 10 10 30 
www.ZmenaProStrakonice.cz 
karel@jansky.cz

ČAS UKÁZAL, ŽE JSME MĚLI PRAVDU

NA INVESTICE UMÍME SEHNAT DOTACE

ZMĚŇTE BUDOUCNOST JEDNÍM KŘÍŽKEM
VOLTE CELOU KANDIDÁTKU ČÍSLO 3

Přádelnu pro technické vzdělávání dětí s dalšími prostorami pro město 
(kultura, výstavy, společenské vyžití), Velké náměstí a kulturní dům 
opravíme za použití dotací, jsme na to odborníci. Dotace využijeme i na 
nová bydlení a nový dům seniorů. Vyšším čerpáním dotačních peněz 
ulevíme rozpočtu a výrazněji podpoříme sport ve všech věkových 
kategoriích, včetně investic do sportovišť. Narozeným dětem 
strakonických rodičů jednorázově věnujeme 10 000 Kč. Zkvalitníme 
domácí péči o seniory. Umíme zřizovat nová parkovací místa, víme, 
jak řešit parkování na sídlištích. Poskytovat MHD zdarma umíme 
lépe (zavedeme Wi-Fi, častější spoje a jejich návaznost). Odpady 
řešíme úsporně a efektivně, zdarma to ale skutečně nejde. Občané, 
a to i v osadách, sami rozhodnou o části investic. Umíme dát do pořádku 
silnice a chodníky. Vytvoříme motivační pobídky pro zubaře a pediatry. 
Kulturu chceme dostupnou a rozmanitější. Dokončíme a zpřístupníme 
prostory tzv. Jedárny. Zvýrazníme historii města a jeho tradice. Pivovar 
a teplárnu svěříme odborníkům. Podrobnější program a informace o nás 
najdete na našem webu, anebo zavolejte.
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TROJKOALICE 
PRO SILNÉ STRAKONICE

RNDr. Ladislav Havel PhDr. Miroslav Žitný MUDr. Martin Gregora

Pojďte s námi k volbám 14.12.2019

volby2019_Str_A5.indd   1 5.11.2019   10:34:48
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STAROSTKA

WWW.JIHOCESI.EUJIHOČEŠI
WWW.

.EU

MIRKAING. ZRALÁ

VSTŘÍCNOST A PRACOVITOST

JIHOCESI2012STRAKONICE

VAŠE KANDIDÁTKA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 14.12.2019

VOLTE ČÍSLO

STRAKONICE
V SRDCI

ČISTÉ, UPRAVENÉ MĚSTO VÝSTAVBA BYTŮ

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ PROGRAM NA NAŠEM WEBU

SENIOR TAXI

zpravodaj.indd   2 12.11.2019   11:26
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František Toman lídr kandidátky

Nechceme rozhádané město,
přinášíme klid a rozvahu.

KLIDNÉ
STRAKONICE

www.volimtrikoloru.cz/strakonice
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DOSTUPNÉ BYDLENÍ
PODPORA SPORTU

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ
ČISTÉ A HEZKÉ MĚSTO

OSADY MĚSTA
 = 

SOUČÁST MĚSTA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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KALENDÁŘ AKCÍ www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

POZVÁNKY
1. 12., 14.30 a 16.30 hod.
Loutková pohádka Princ Bajaja
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

1. a 15. 12., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: malý sál DDM, info: www.lastradanceacademy.cz

1. 12., 17.00 hod.
Veganská večeře
místo a info: čajovna Pod Stolem

1. 12., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;  
9.30 sv. Markéta
6., 13. a 20. 12., 6.30 sv. Markéta – mše sv. 
při svíčkách s rorátními zpěvy, začátek v prostoru 
mezi kostelem a poštou
1. 12., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti a žehnáním adventních 
věnců, třeba přijde i sv. Mikuláš
1. 12., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
9. 12., 17.30 Podsrp – Slavnost Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie, bohoslužba
15. 12., 14.00 Rytířský sál – Adventní duchovní 
obnova – jak zakoušet Boží blízkost a konání v na-
šem životě; zakončení: 17.00 v kostele sv. Prokopa
24. 12., 16.00 sv. Markéta – vánoční boho-
služba; 22.00 sv. Prokop – noční bohoslužba 
k oslavě narození Ježíše Krista se zpěvem Rybovy 
České mše vánoční Hej, mistře
25. 12. – Boží hod vánoční, 8.00 Podsrp; 9.30 
sv. Markéta – slavnostní vánoční bohoslužba
26. 12. – Svátek sv. Štěpána, 9.30 sv. Markéta
26. 12. – 17.00 sv. Prokop – Koncert Radost 
mysle vánoční v provedení uskupení Jistem
27. 12. – Svátek sv. Jana, 18.30 sv. Markéta – Ve-
čer chval: hudba, zpěv, možnost přímluvy na kon-
krétní úmysly; v rámci programu žehnání vína
29. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Jo-
sefa, 9.30 sv. Markéta – bohoslužba s obnovou 
manželských slibů
31. 12., 16.00 sv. Markéta – bohoslužba 
na poděkování za rok 2018
1. 1. 2020, 8.00 Podsrp; 17.00 sv. Markéta – 

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN 
Po 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 pla-
vání pro invalidy, 13.30–15.30, 18.00–20.00 
(½ bazénu)

Út 
14.30–15.30, 20.00–22.00 (vánoční koupání)

St 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 pla-
vání pro důchodce, 13.30–18.00 (15.30–18.00 
½ bazénu), 20.00–22.00

Čt
12.30–13.30, 14.30–15.30 plavání pro těhot-
né, 14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu), 
20.00–22.00 (vánoční koupání)

Pá 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00 
(15.30–20.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době: 4. 12. – Mikulášské závody 
(12.00–16.00), 19. 12. – 12.30–16.00, od 16.00 
Vánoční cena TJ Fezka, 20.–22. a 26.–30. 12. – 
13.00–22.00, 23.–25., 31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO, 
2. 1. – 9.00–11.30, 13.30–18.30, 20.00–22.00 

SAUNA
Po – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy 
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Ne 10.00–20.00 společná
Změny v otevírací době: 23.–25., 31. 12. a 1. 1.  
ZAVŘENO, 26. a 28.–30. 12. – 13.00–20.00 
společná, 27. 12. –13.00–20.00 ženy, 2. 1. – 
10.00–22.00 společná 

VÝSTAVY 
do 1. 12.
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum

do 2. 12.
Marie Valášková: Jižní Čechy – můj domov
Výstava kreseb měst a míst Jihočeského kraje, 
otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po, St-Pá 8.00-
18.00 hod., Út zavřeno, So 8.00-12.00 hod.).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

4.-30. 12.
Jiná jména smrti/Marcela Vichrová
Výstava ilustrací ke stejnojmenné knize Josefa 
Křešničky. Otevřeno ve výpůjční době.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 22. 12. a 7. 1.–31. 1.
Autorská výstava – Alexandra Bryksa
místo: Maltézský sál, info: MěKS

do 26. 12.
Bílé Vánoce
Výstava přiblíží vánoční tradice a zvyky, nebude 
chybět výstavka vánočních stromků. 
místo: černá kuchyně, hrad, info: muzeum

do 31. 12.
Výstava enkaustiky
Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana 
Josefa Novotného. Přístupné v době konání spo-
lečenských akcí. Místo: sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO 
1. 12., 17.30 hod.
Valhalla: Říše bohů
Dán/Nor, fantasy/dobrodr., dabing, 105 min., 
přístupný od 12 let

1.–2. 12., 20.00 hod.
Výjimeční
Fr, komedie, titulky, 114 min., přístupný 12 let

2.–4. 12., 17.30 hod.
Sněžný kluk  3D
USA/Čína, anim./dobrodr., dabing, 97 min., 
přístupný všem

3.–4. 12., 20.00 hod.
Le Mans ´66
USA, akční/drama/životopisný, titulky, 155 min., 
přístupný od 12 let

5.–8. 12., 17.30 hod.
Pat a Mat: Kutilské trampoty
ČR, anim./rodinný, 60 min., přístupný všem

5.–10. 12., 20.00 hod. 
Špindl
ČR, komedie, 107 min., přístupný od 12 let

9.–10. 12., 17.30 hod.
S chutí Toskánska 
Itálie, komedie, titulky, 92 min., přístupný od 12 let

11. 12., 17.30 a 20.00 hod.
Bílá jako padlý sníh
Fra/Bel, drama/komedie, titulky, 112 min., přístup-
ný od 15 let

12.–15. 12., 17.30 hod.
Jumanji: Další level 3D
USA, komedie/akční/dobrodr./fantasy, dabing, 
114 min., přístupný všem

13.–15. 12., 20.00 hod. 
Černé Vánoce
USA/N. Zéland, horor/myster./thriller, titulky,  
98 min., přístupný od 15 let

16.–18. 12., 17.30 hod., 16. 12. ve 2D,  
17.–18. 12. ve 3D
Ledové království 2  2D+3D
USA, anim./hudební/fantasy/rod., dabing, přístupný všem

16.–18. 12., 20.00 hod.
Ženská na vrcholu
ČR, komedie, 105 min., přístupný všem

19.–21. 12., 17.30 hod.
Sněžná víla
VB/Kan, anim., dabing, 95 min., přístupný všem

19.–23. 12., 20.00 hod.
Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy/sci–fi, dabing, 
155 min., přístupný všem

22., 23., 25. 12., 17.30 hod.
Trollové a kouzelný les
Norsko/Kan, anim./dobrodr., dabing, 90 min., 
přístupný všem

24. 12. NEPROMÍTÁ SE
26. 12., 17.30 hod.
Zakleté pírko
ČR, pohádka, 94 min., přístupný všem

25. 12., 20.00 hod.
Last Christmas
VB/USA, muzikál, titulky, 106 min., přístupný 
od 12 let

27.–30. 12., 17.30 hod.
Špióni v převleku 3D
USA, anim./dobrodr./komedie, dabing, 100 min., 
přístupný všem

26.–30. 12., 20.00 hod.
Šťastný nový rok
ČR/SR, komedie/romant., 95 min., přístupný 
od 12 let

31. 12. NEPROMÍTÁ SE

SENIORSKÉ STŘEDY
4. 12., 9.30 hod.
Román pro pokročilé
ČR, komedie/romantický, 95 min., promítání pro 
seniory a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
12. 12., 20.00 hod.
Curiosa
Fra, historický, titulky, 107 min., přístupný od 15 let

po večerní bohoslužbě možnost přijmout individuální 
požehnání do nového roku; výnos sbírky při boho-
službě bude na podporu dětí v adopci na dálku
1. 1. 2020, Novoroční pěší putování ke sv. 
Janu Křtiteli do Radomyšle – odchod 10.00 
od kostela sv. Markéty; 11.00 od přejezdu u vla-
kové zastávky Řepice; 14.00 novoroční bohosluž-
ba v kostele sv. Jana Křtitele v Radomyšli

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Bohoslužby – 1., 8., 15. a 29. 12. v 9.30 hod. 
5. 12., 17.00 povídání o spoluzávislosti s lekto-
rem Bodu obratu
12. 12., 17.00 Okénko do duše ženy s vánoč-
ním vyráběním
22. 12., 15.00 Vánoční slavnost – zveme 
na biblické vánoční zamyšlení a písně
Přejme všem pokojné prožití adventního času 
a požehnané vánoční svátky. 
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místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

2. 12., mezi 17.00–19.00 hod.
Korálkoví andílci
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze 
starého nové. Pomůcky a materiál na ukázku 
a vyzkoušení budou připraveny, ale hodilo by se 
přinést vlastní různě velké korálky.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

2., 9., 23. a 30. 12., 18.00–19.00 hod.
Kurz salsy pro začátečníky
místo: malý sál DDM, info: www.lastradanceacademy.cz

3. 12., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
bezpečný internet, vyhledávání na internetu
místo: studovna ŠK, info: ŠK

3. 12., 16.30–17.30 hod.
Mikulášská nadílka 
čert, Mikuláš a anděl v pekle v Berušce 
místo a info: RC Beruška

3. 12., 17.00 hod.
Ikonografie Kristova narození a dětství
přednáška o pozoruhodných sochách Panny 
Marie těhotné a o kultu Jezulátka
 místo: spol. sál ŠK, info: muzeum

3., 17. 12., 18.00–20.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
každý měsíc turnaj o ceny (bez nutnosti registrace), 
zdarma. Místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

4. 12., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna 
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k dota-
cím pro SVJ i soukromé osoby. Obnova památek, 
dětská hřiště, zateplení bytových domů a další.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

4. 12., 16.00–17.30 hod.
Mikulášská nadílka
tradiční návštěva Mikuláše, čerta a anděla v knihovně
místo a info: oddělení pro děti ŠK

4. 12., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Jiří Štaidl, poetická 
próza Wabi Daněk. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

4., 18. 12., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, místo a info: RC Beruška

4. 12., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

4. 12., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Jaké jsou kontrasty 
Indonésie očima dobrovolníka
Přiblížení protipytláckých, vzdělávacích, odpado-
vých, lesy obnovujících a etických programů spol-
ku Prales dětem na Sumatře, zamyšlení nad rolí 
dobrovolníků, hovořit bude Aneta Tonzarová. 
místo: spol. sál ŠK, info: ŠK

4., 11. a 18. 12., 18.00–19.00 hod.
Kurz zouku pro začátečníky
místo: malý sál DDM, info: www.lastradanceacademy.cz

14. 12., 20.00 hod.
Latino párty
místo: čajovna Pod Stolem,  
info: www.lastradanceacademy.cz

5. 12., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi v rámci pro-
jektu na podporu pozitivního vztahu ke knihám, 
čtení a čtenářství. Přihlášky na tel. 380 422 708 
nebo osobně v oddělení pro děti.
místo a info: oddělení pro děti ŠK

6. 12., 15.00 hod.
Fanfáry
vystoupení žáků J. Pilného ze ZUŠ
místo: nádvoří hradu, info: ZUŠ

6. 12., 16.00 hod.
Dechový orchestr
vystoupení žáků J. Pilného ze ZUŠ
místo: nádvoří hradu, info: ZUŠ

6. 12., 16.00 hod.
Mikulášská show 2019
Lucifer se svou divokou družinou přijde usilovat 
o vaše duše. Místo: parkoviště u Bati, info: MěKS

6.–8. 12.
Adventní trhy pod Rumpálem
Tržiště s řemeslnými výrobky, umělecká vystoupe-
ní, loutkové divadlo, rukodělné dílny, živý betlém, 
mikulášská nadílka a otevření bran pekelných. 
Program na www.muzeum–st.cz.
místo: nádvoří hradu, info: muzeum

7. 12., 19.00–24.00 hod.
Milonga (tančírna argentinského tanga) 

místo: čajovna Pod Stolem,  
info: www.lastradanceacademy.cz

8. 12., 11.00 hod.
Beruška na vánočních trzích
Beruščí představení na hradním nádvoří – živý 
betlém v podání nejmenších dětí a vystoupení dětí 
z literárně dramatického kroužku Forbína.
místo: hradní nádvoří, info: RC Beruška

8. 12., 14.30 a 16.30 hod.
Čertimlýn
loutková pohádka v podání LS Radost  
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

8. 12., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga 
místo a info: čajovna Pod Stolem,  
info: www.lastradanceacademy.cz

8. 12., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje skupina Rytmix
místo: dům kultury, info: MěKS

8. 12., 19.00 hod.
Vánoční koncert Pošumavské dudácké 
muziky a smíšeného sboru Hlasoň
místo: Rytířský sál, info: MěKS

9.–10. 12., od 9.00 hod.
Vánoční jarmark
výtěžek půjde ve prospěch Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, 9. 12. otevřeno 
do 18.00, 10. 12. do 17.00
místo: sokolovna, info: tel. 723 471 695

9. 12., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
Istanbulem nás provede Miloslav Martan
místo a info: Gymnázium Strakonice

9. 12., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Kalich
Plný kapsy šutrů
místo: dům kultury, info: MěKS

10. 12., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška

10. 12., 16.30 hod.
Třídní přehrávka žáků P. Bedřichové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

10. 12., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření 

RV
18

02
75

0/
12

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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Letní tábor pro seniory
Rada seniorů a Svaz diabetiků Strakonice 
pořádají od 18. do 25. 7. 2020 letní tábor 
pro seniory v Jizerských horách v penzionu 
Kitty. V ceně 5 400 Kč je 7x ubytování, 
plná penze, doprava, program. Přihlášky 
u M. Štverákové, tel.: 602 340 099 a v in-
focentru pro seniory, tel.: 720 043 670. 
infocentrum pro seniory

Ve světle jedinečné inspirace
Adventní čas bývá spojován s přípravou 
na vánoční svátky a nejvíce ženy, maminky 
a babičky se snaží skloubit praktické potřeby 
s duchovním obsahem. Jedinečným příkladem 
pro takové propojení spojené s velikou ote-
vřeností pro Boží působení je Maria – Matka 
Kristova.

Mnohá místa zasvěcená Panně Marii jsou 
svědkem, jak inspirativní je a může být její ži-
vot. Dívka, která pomáhá svým rodičům, v ob-
vyklý čas je zasnoubena Josefovi. A najednou 
něco, co tento poklidný běh naprosto převrátí: 
Má se stát matkou Božího Syna, Ježíše Krista. 
Neztratí hlavu – s velikou důvěrou přijímá 
výzvu, odvážně řeší vše, co je lidsky na ní, 
ale spoléhá na Boží pomoc, na jeho plán. Je 
otevřená novým výzvám a řeší je v naslouchá-
ní i v době, kdy je její Syn dospělý, kdy koná 
zázraky, káže. Vidí ho na křížové cestě i umí-

rat, pohřbít. Je nám blízká a přitom připomíná, 
že i v největší bolesti neztrácí naději, a tak je 
i nám povzbuzením. Jedinečným způsobem 
je příkladem víry i v jejích konkrétních proje-
vech a skutcích, který nám předkládá její Syn.

Tato inspirace se odráží v několika spole-
čenstvích, která se setkávají, aby různým způ-
sobem rozjímala a hledala příklad, povzbuzení 
a pomoc v Mariině mateřství, které se netýká 
pouze Krista, ale celé církve. Často se v nich 
rozjímá pomocí růžence či proseb a litanií. Pro 
osoby, které rády využívají k modlitbě prostor 
vymezený formou, uvnitř které rozvažují 
o svých záležitostech, je to velice inspirativní. 
Těmto společenstvím je na webových strán-
kách věnován samostatný odkaz.

Kéž v adventním čase nejen maminky nalé-
zají potřebný čas, pomoc, trpělivost i pokoj.

Roman Dvořák, farář

pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

10. 12., 17.00–18.30 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA 

10. 12., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Lektor J. Juráš, účast hlaste na jan.juras@knih–st.cz 
nebo 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská

11. 12., 16.30 hod.
Třídní přehrávka žáků P. Vaščilkové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

11. 12., 17.00 hod.
Vícehlasy 21.
Hosté večera Martina Kociánová – moderátorka 
a operní pěvkyně a Petr Horký – režisér a polár-
ník. Místo: spol. sál ŠK, info: ŠK

11. 12., 18.00 hod.
Česko zpívá koledy
místo: Velké nám., info: Strakonický deník

11. 12., 19.00 hod.
Czech Canadian Collusion – International 
Christmas Jazz 
jazzové úpravy vánoční hudby 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

12. 12., 16.00–18.00 hod.
Vánoční rodinná dílna
výroba vánočních přání a stromečků z těstovin, 
pro rodiče s dětmi od 4 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

12. 12., 17.00 hod.
Třídní přehrávka žáků L. Novákové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

12. 12., 17.00 a 19.30 hod.
Vánoční koncert pěveckých sborů
17.00 – DPS Fere Angeli, Přípravný sbor ZUŠ 
Strakonice, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, 
19.30 – DPS Fere Angeli, houslový soubor ZUŠ 
Strakonice a Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 12., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
lektor Jan Juráš, účast hlaste na jan.juras@knih–
st.cz nebo 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská

12. 12., 18.30–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem 
místo a info: čajovna Pod Stolem

12. 12., 19.00 hod.
Vánoční koncert skupiny Piánko
místo: spol. sál ŠK, info: ŠK

13. 12., 15.30 hod.
Zpívání hudebního kroužku DDM V. Nováka
písně nejen vánoční a básně i vánoční F. Langmajera
místo a info: čajovna Pod Stolem

13. 12., 19.30 hod.
Folkové večery Pod Stolem – Pepa Pelán + host
Zahajujeme cyklus Folkových večerů, konat se 
budou zpravidla každý druhý pátek v měsíci. 

Prosincovým hostem bude písničkář, básník, spiso-
vatel a překladatel Jiří Dědeček. 
místo a info: čajovna Pod Stolem

14. 12., 20.00 hod.
Latino párty 
místo a info: čajovna Pod Stolem

15. 12., 9.30 hod.
Procházka do Katovic a okolí
Sváteční putování (cca 15 km), poděkování přírodě 
a nejen jí. Sraz na nádvoří hradu, dále přes Pod-
skalí, Virt a Štafetovou alej I. (u Střely) do Katovic. 
Prohlédneme si nové hřiště s dřevořezbami, slamě-
ný betlém a místní zajímavosti (možnost občerstve-
ní). Info: pobočka ŠK Za Parkem

15. 12., 16.00 hod.
Živý betlém
dětské představení o zrození Ježíška, zpívání 
koled, občerstvení a nadílka dárků pro děti
místo a info: RC Beruška

16. 12., 16.30 hod.
Třídní přehrávka žáků R. Kopřivy
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

16. 12., 19.00 hod.
KPH – Česká mše vánoční „Hej, Mistře...“ 
J. J. Ryba
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 12., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
e–mail – posíláme první poštu
místo: studovna ŠK, info: ŠK

17. 12., 16.00 hod.
Třídní přehrávka žáků K. Sečanské 
Novotné
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

17. 12., 18.00 hod.
Vánoční koncert dětského folklorního 
souboru Prácheňáček
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 12., 16.00 hod.
Třídní přehrávka žáků L. Drábkové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

18. 12., 17.00 hod.
Toulání za šumavskými sklárnami

J. Pecka – přednáška s promítáním a prezentací 
nové knihy šumavského průvodce
místo: spol. sál ŠK, info: ŠK Za Parkem 

19. 12., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
vánoční podložky, materiál bude k dispozici
místo a info: oddělení pro děti ŠK

19. 12., 17.00 hod.
Adventní koncert ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ

20. 12., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadelní 
společnost Háta
Velké lásky v malém hotelu
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 12., 19.00–22.00 hod.
Ochutnávka vína 
místo a info: čajovna Pod Stolem

22. 12., 14.30 a 16.30 hod. 
Sněhová královna
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

1. 1., 15.00 hod.
Novoroční plavání v Otavě
otužilci se sejdou ve 14.30 a v 15.00 se ponoří 
do chladné vody řeky Otavy 
místo: lávka u pivovaru

1. 1., 18.00 hod.
Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou
info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči. 
Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci 
bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy 
v 16.00 před zámkem u vývěsky ŠK: 6. 12. oslavíme 
Mikuláše, 13. 12. připravíme předvánoční setkání 
v parčíku u archivu, zkontrolujeme krmítko, předáme si 
drobné dárky, ozdobíme některý z keřů (např. jablíč-
ky). Na schůzky si s sebou berte baterky, a bude-li 
sníh, i boby. Info pobočka ŠK Za Parkem (Husova č. 
380) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).
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Česko zpívá koledy
Také letos se můžete těšit na tradiční akci 
Česko zpívá koledy, kterou už podeváté 
pořádá Deník. Uskuteční se ve středu  
11. prosince od 18.00 hod. na různých 
místech v republice. Ve Strakonicích se bude 
opět zpívat na Velkém náměstí u vánočního 
stromu.  Petr Škotko, Strakonický deník

Sportovec Strakonicka 2019
S koncem roku je po více než tři desetiletí 
spojena anketa o nejlepší sportovce stra-
konického regionu, kterou pořádá Okresní 
sdružení České unie Sportu Strakonice  
(OS ČUS) ve spolupráci s městem Strakoni-
ce a Týdeníkem Strakonicko.
Sportovní oddíly v okrese mohou nomino-
vat nejlepší sportovce a kolektivy, a to v ka-
tegoriích dospělých a mládeže. Nominaci 
je možno zasílat ve tvaru – jméno, klubová 
příslušnost a výčet úspěchů za uplynulý rok. 
Nominován může být i sportovec, který 
nepůsobí na Strakonicku, ale má tu trvalé 
bydliště. Pokud má váš oddíl jak mužskou, 
tak ženskou složku, můžete nominovat 
z každé jednoho zástupce. Bude vybrán 
trenér roku, sportovní osobnost, sportovec 
sympaťák prostřednictvím hlasovacích 
kuponů v Týdeníku Strakonicko, dále pak 
bude vyhlášena akce roku, Cena starosty 
města Strakonice, Cena ředitele pivovaru 
a handicapovaný sportovec. Uzávěrka no-
minací je 31. prosince a své návrhy můžete 
zasílat na e-mail osst@jck.cuscz.cz. 
O výsledcích rozhodne porota složená 
z OS ČUS Strakonice, Týdeníku Strakonicko 
a sportovních funkcionářů, trenérů a legend. 
 Josef Kašpar, OS ČUS Strakonice 

Výstava Bílé Vánoce
Tradiční vánoční výstava v Muzeu střední-
ho Pootaví přiblíží nejvýznamnější tradice 
a zvyky udržované od adventu až po Tři 
krále. Těšit se můžete na sv. Barborku, Lucku, 
Mikuláše i Štěpána. Dozvíte se o koledách 
a koledování, co to bylo chození s bukačem, 
jak vypadala sváteční tabule, stromeček či 
pastýřské troubení. Nebudou chybět ani 
betlémy, perníky a příchod Tří králů. Součástí 
bude také oblíbená výstavka vánočních 
stromků, které ozdobí místní i okolní mateřské 
a základní školy či domovy seniorů, a ruko-
dělná dílnička. Vernisáž se koná 26. listopa-
du od 16.00 hod. v černé kuchyni na hradě. 
Výstava potrvá do 26. 12. a vstupné činí  
20 a 10 Kč. 

Lucie Kupcová, Muzeum středního Pootaví

Teplárna pořádá mikulášskou nadílku a ples
Teplárna Strakonice po několika letech 
obnovila Mikulášskou nadílku. Konat se 
bude v pátek 6. prosince mezi 8.30 a 14.00 
hod. v prostorách teplárny. Pod komínem 
bude peklo s Luciferem a v kantýně soutěže, 
za které budou děti odměněny. Přednostně 
jsou zvány strakonické mateřské školy, se 
kterými bude dohodnut časový harmonogram 
návštěv, vítány jsou ale i individuální návštěvy 
rodičů s dětmi. Všechny děti jsou srdečně 
zvány na návštěvu pekla s nejvyšším komínem 
ve Strakonicích.

Dále bude Teplárna Strakonice pořádat 
1. teplárenský ples ve své historii, který se 
uskuteční v pátek 28. února 2020 v sokolovně.  
Ples bude plně financován ze sponzorských 
příspěvků dodavatelů a obchodních partnerů 
TST. K tanci a poslechu zahraje písecká ka-
pela Sextet band a návštěvníci se mohou těšit 
na bohatý doprovodný program, např. vystou-
pení brazilských bubeníků. Nebude chybět ani 
bohatá tombola. Veřejnost bude včas informo-
vána o zahájení prodeje vstupenek.

 Teplárna Strakonice

PRO OBČANY

Ze zápisníku městské policie
Během října řešily hlídky městské 
policie více než 500 událostí. Policii ČR 
předali strážníci devět podezřelých ze 
spáchání trestného činu. Byl mezi nimi 
například mladý řidič, který v noci 3. 10. řídil 
i přes vyslovený zákaz řízení motorové vozi-
dlo, navíc po požití alkoholu. Dalším byl muž, 
který začátkem října údajně obtěžoval žáky 
ZŠ Dukelská a dopouštěl se výtržnictví. Od té 
doby se začali strážníci denně pohybovat při 
namátkových kontrolách společně s asistenty 
prevence kriminality před všemi základními 
školami. 

Na služebnu městské policie utekla žena, 
aby se schovala před bývalým přítelem, 
který vykopl dveře od jejího bytu a fyzicky ji 

napadl. Ke krvavé rvačce do ubytovny 
v Povážské ulici byla přivolána hlídka 
městské policie. Jednomu z účastníků 
museli strážníci přivolat záchranku. 

Na několika místech ve městě přibylo tzv. 
graffiti. Nejde však o žádné umění, ale jen 
o poničení něčeho hezkého, čistého nevkusný-
mi čmáranicemi. 

Mimo to strážníci v říjnu řešili dvě černé 
skládky, patnáct přestupků na úseku veřejného 
pořádku, více než 200 přestupků v dopravě, 
45 komunikačních závad předali k opravě či 
úklidu, na oznámení vyrážely hlídky k více 
než 100 událostem. 

Milan Michálek, 
velitel městské policie

30% 40%
DOTACE DOTACE

SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR
A MĚSTO STRAKONICE

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ
 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A DOTAČNÍ PROGRAMY

Program:
Vznik SVJ

Statutární orgány SVJ
Práva a povinnosti člena SVJ

Bytové x podílové spoluvlastnictví
Rekonstrukce bytového domu

Dotační programy

Místo a čas konání semináře:
Sál SOKOLOVNY
Na Stráži č.p. 340

Strakonice

4.12.2019 v 16:00
informace: 

JUDr. Bohuslav Švamberk, 
Tel.: +420 777 164 180

Mail: bohuslav.svamberk@svamberk.com

„Projekt metodické podpory poradenství v oblasti bydlení“ 
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu

 Ministerstva pro místní rozvoj.
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PRO OBČANY
Bezpečný přístav  
ve strakonické nemocnici

Kotva, symbol přístavu, domova, bezpečí. 
Snad právě pro svou symboliku byl zvolen 
název sociálního zařízení při strakonické 
nemocnici, které bylo 6. listopadu slavnost-
ně uvedeno do provozu. 

Dlouhověkost není v naší společnosti nikte-
rak ojedinělým úkazem. Ne vždy jsou ale lidé 
sami či s pomocí svých blízkých schopni se 
o sebe postarat. Právě absence zařízení tohoto 
typu dovedla Martina Karase k uvedení do-
mova se zvláštním režimem do života. Cesta 
to nebyla jednoduchá, ale když je odhodlání 
a dobrá vůle, pak se dějí doslova zázraky. 

Posláním domova je poskytování služeb 
klientům s demencí nebo duševním one-
mocněním. Další cílovou skupinou jsou 
osoby sociálně vyloučené, které nemají 
zdravotní postižení. Sociální služby jsou 
poskytovány v pobytové formě s kapacitou 
zařízení 52 lůžek. 

Slavnostního otevření se zúčastnila 
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Strás-
ká. Město Strakonice podpořilo zařízení 
vybavením a zástupci vedení se účastnili 
slavnostního otevření.

Co Kotvě popřát?  Snad aby měla co 
nejméně klientů, a když už ji někdo 
bude potřebovat, aby byla klidným 
přístavem. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Se závislostmi pomůže adiktologická poradna 
Pro všechny, kteří mají problém se zá-
vislostním chováním a chtějí svou situaci 
řešit, je otevřena Adiktologická poradna 
Prevent ve Strakonicích. Sídlí v poliklinice 
v Bezděkovské ulici 186 (3. patro vlevo 
nahoře). Své služby nabízí také sázkařům 
a hazardním hráčům, pomáhá rovněž rodi-
nám závislých a jejich blízkým. 

Adiktologická poradna poskytuje novou 
službu, která naplňuje potřebu dostupnos-
ti ambulantní služby pro uživatele drog 

a alkoholu a jejich blízkým na Strakonicku. 
Na rozdíl od Adiktologické poradny Prevent 
v Českých Budějovicích, kde je pro ně 
specializovaná služba – Poradna nelátkových 
závislostí, mohou ve Strakonicích do poradny 
docházet i hazardní hráči či sázkaři. 

Ke konzultacím se lze objednat v úterky 
(od 9.00 do 15.00) a čtvrtky (od 10.00 
do 17.00) na tel. čísle 601 506 043 v době 
od 9.00-17.00 hod. nebo e-mailem na  
ap@prevent99.cz. 

Závislost je závažný problém, který 
ale lze zvládnout. Zasahuje jak člověka 
samotného, tak jeho nejbližší okolí. Proto 
poradna pracuje i s blízkými klientů. Spo-
lupracuje i s různými profesionály a v pří-
padě potřeby zprostředkuje další službu. 
Vše závisí na dohodě mezi pracovníkem 
a klientem. Pracovníci poradny jsou vázáni 
mlčenlivostí. K základním hodnotám 
služby pak patří respekt ke klientovi a jeho 
volbě, jakou cestou se v životě vydá. 

Eva Brožová, Adiktologická poradna 
Prevent

Malé pacienty vyšetří nový ultrazvuk
O prvním listopadovém pondělí se ve stra-
konické nemocnici opět slavilo. Dětské 
oddělení v čele s primářem Martinem 
Gregorou získalo v rámci rozsáhlé obnovy 
zařízení ultrazvuk Arietta V60 japonské 
výroby Hitachi. Cena tohoto přístroje včet-
ně sond je přes 1,4 milionu korun. Značnou 
část finančních prostředků získala nemoc-
nice ze sponzorských darů, a to částku 
950 000 Kč. Jedním z dárců je i společnost 
vlastněná městem – Dudák – Měšťanský 
pivovar Strakonice, který v rámci letošního 
výročí svého založení věnoval na přístroj 

45 000 Kč. Strakonická nemocnice dlou-
hodobě spolupracuje s Nadačním fondem 
Kapka naděje, který zakoupil jednu ze 
sond za 300 000 Kč. Do Strakonic přijela 
za nadační fond jeho prezidentka a zakla-
datelka Vendula Pizingerová.

Za město se předání přístroje zúčastnil 
starosta města Břetislav Hrdlička. „Všem, 
kteří se podíleli na zakoupení přístroje, 
patří veliké poděkování,“ dodal v závěru 
své řeči.  

Markéta Bučoková, PR 

Vzpomínka na Julii Režnou
Každý, kdo si v 60. a 70. letech minulého 
století chodil pro knížky do dětského oddělení 
Šmidingerovy knihovny, se tam setkával 
s úsměvem a porozuměním paní knihovnice 
Julie Režné. Chovala se ke svým čtenářům 
střídmě, byla vlastně docela nenápadná, ale 
přesto (nebo právě proto?) si dovedla své 
návštěvníky získat a nenásilně je vést. 

Zároveň byla pečlivou maminkou tří dětí 
a celoživotní oporou svému muži Josefovi, 
jehož jsme všichni znali jako nestora čes-
kých dudáků, folkloristu a muzikologa. Paní 
Režná mu pomáhala mimo jiné i při přípravě 
několika publikací a kreslila k nim obrázky. 
Po večerech ilustrovala i slovenský Atlas 
lesného hmyzu z roku 1961, jehož autorem 
byl její bratr Jan Loužil. Přírodní, venkovské 
a rodinné motivy patřily k jejím nejmilejším.

Za umělkyni se ale ve své skromnosti nikdy 
nepovažovala. Vystudovala reálné gymnázium 
a dvouletou zdravotní školu, věnovala se pak 
poradenství a od začátku 60. let knihovnic-
tví, a tak bylo malování „jen“ jejím velkým 

koníčkem a radostí 
v době odpočinku.

Bylo hezké se 
s paní Režnou 
setkávat a do-
zvídat se od ní 
tipy na knížky 
i jiné zajímavosti. 
V poslední době 
se už pro svůj 
vysoký věk z domova tak snadno nedosta-
la, ale ptávali jsme se na její zdraví jejích 
potomků a těšilo nás, že se má v kruhu 
rodiny dobře. V neděli 13. 10. 2019 odešla 
paní Režná za svým již dříve zesnulým 
manželem, 2. 4. 2020 by se byla dožila 96 
let. Jsme manželům Režným vděčni za vše, 
čím nás obohatili a nesčetněkrát potěšili, 
a budeme na ně rádi vzpomínat.      

pracovníci Šmidingerovy knihovny

Redakčně kráceno, celý článek najdete ve 
Šmidingerově knihovně a na www.knih-st.cz.
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ZE ŠKOL
Strakonická průmyslovka uspěla  
v programu Evropské unie

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice uspěla 
ve vzdělávacím programu Evropské unie 
ERASMUS+, který podporuje spoluprá-
ci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání 
a klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost 
kvalifikací a dovedností. Škola se tak díky 
tomu stane realizátorem dvou schválených 
projektů spolupráce škol a výměny dobré 
praxe v období 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021. 

Jedním z projektů je Start Up! Classro-
om, který je založený na spolupráci učitelů 
a studentů naší střední průmyslové školy 
oboru strojírenství a obalové techniky 
a německé Berufliche Schule des Kreises 
Ostholstein v Eutinu. Cílem je pomocí mo-
bilit mezi školami a dalšími institucemi vy-
tvořit ve škole prostředí podporující inovace 
a kreativitu. K tomu přispěje též zapojení 
mladých a úspěšných podniků elektrotech-
nického průmyslu z EU, spolupráce např. 
s Institutem pro rozvoj kvality ve školách 
ve Šlesvicku-Holštýnsku a VŠTE v Českých 
Budějovicích. Na obou školách vzniknou 
dvě identické učebny automatizace a elek-
trotechniky, které budou díky inovativní 
didaktice a metodice v tomto směru 

ojedinělé. Dalším cílem je rozvoj odborných 
jazykových znalostí v angličtině a němčině.

Další projekt je zaměřen na česko-
slovenskou spolupráci naší střední odborné 
školy a Střední odborné školy služeb Levi-
ce a nese název Rozděleni, a přesto spolu. 
Zaměřuje se na rozvoj mezinárodní spo-
lupráce v odborném vzdělávání a odbor-
ném výcviku, zlepšení úrovně klíčových 
kompetencí a dovedností žáků především 
oborů kuchař-číšník a kadeřník s ohledem 
na jejich význam pro trh práce. 

Během výměnných pobytů budou žáci 
pracovat pod dohledem učitelů odborné-
ho výcviku na zadaných tématech podle 
svých oborů, budou vytvářet podklady 
pro elektronickou kuchařskou knihu 
a elektronickou knihu účesů pomocí video 
a fotodokumentace ve spolupráci s žáky 
grafických oborů. Studenti budou vytvářet 
elektronický slovníček českých a sloven-
ských odborných výrazů ze svých profesí. 
Výstupy projektu budou k dispozici mj. 
na webových stránkách projektu.

Martina Gerčáková,  
VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Za poznáním ve hvězdárně

V říjnu jsme s našimi „předškoláky“ 
podnikli první výlet. Naše dobrodružství 
začalo ráno 15. října před sedmou hodinou 
na vlakovém nádraží. Pro mnohé z nás 
to byla první cesta vlakem. Cíl a směr 
– České Budějovice. Jízda nám utíka-
la, a než jsme se rozkoukali, stáli jsme 
v nádražní hale v Českých Budějovicích. 
Došli jsme na Zátkovo nábřeží k Hvězdár-
ně a planetáriu, kde už nás vítala velmi 
příjemná a usměvavá paní. Po uvedení 
do sálu a usazení začalo poutavé vyprávění 
o obloze, Zemi, Slunci, sluneční soustavě, 
hvězdách… Děti samy mohly pomáhat 
a zapojovat se do výkladu. Během ho-
diny jsme zažili východ a západ Slunce, 
let raketou do vesmíru, naučili jsme se 
rozpoznat některá souhvězdí, viděli jsme 
meteority, žhavé Slunce, hvězdy. Všichni 
s velkým zájmem poslouchali a sledovali 
promítání.
Že se dětem návštěva hvězdárny líbila, do-
kazovala cesta zpět k vlaku, kdy už nikoho 
nezajímaly výlohy obchodů, ale sdělovaly 
si zážitky a nové poznatky o obloze či naší 
sluneční soustavě.
Sušenka v batůžku byla sladkou tečkou 
po krásném výletě, kterou si děti vychut-
naly v kupé vlaku jedoucího k domovu. 
„Na čtvrté zastávce vystupujeme!“

text a foto kolektiv MŠ U Parku

Podzimní tvoření
Odpoledne 15. října věnovala Mateřská 
škola Školní podzimnímu tvoření rodičů 
s dětmi. Za spolupráce učitelek, rodičů a dětí 
se podařilo vyzdobit areál školky spoustou 
barevných housenek.  Vyráběli je z přírod-
ních materiálů, které děti samy nasbíraly. 
Tvoření se uskutečnilo na zahradě mateřské 
školy a podzimní atmosféra byla doprováze-
na teplým čajem a občerstvením. Příjemně 
strávené odpoledne bylo zakončeno společ-
ným opékáním špekáčků.  

Kolektiv MŠ Školní, Strakonice

Foto: archiv VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice
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Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

otevřeno dle vánoční prodejní doby
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