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AŤ ANDĚLSKÁ SVĚTLA
ROZŽÍHAJÍ LÁSKU V NÁS…
Zastupitelstvo města

Komise rady města

Zvonkohra

Ve středu 14. 12. 2022 od 15 hodin se
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
Strakonice koná letošní poslední zasedání
zastupitelstva města. Prioritním bodem jednání
bude schválení rozpočtu města na rok 2023
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na 2023-2024.

Na II. jednání rady města bylo schváleno
složení komisí coby poradních orgánů RM.
Jmenné složení přineseme v lednovém
vydání Zpravodaje. Aktuální seznam komisí  
naleznete na webových stránkách města:
www.strakonice.eu/content/komise-rady-mesta.

I letošní adventní a vánoční čas zpříjemní
elektronická zvonkohra v 10, 13, 15, 17 hodin.
Jste-li vyznavači skutečných zvonů, pak
si nenechte ujít koncert jedné z největších
zvonoher na světě – Pražské mobilní zvonohry.
Koncert se uskuteční 4. 12. od 15 hodin
na Velkém náměstí.   

Příjemné
prožití vánočních
svátků přejeme
z Auto Strakonice

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Písecká 513, 386 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

Využijte poslední možnosti pořídit si vůz ŠKODA FABIA COMBI
Tour s atraktivní výbavou. Počet vozů je omezen, a proto včas
navštivte naši autorizovanou prodejnu nebo nás kontaktujte
online či telefonicky.

RV2102133/11

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ŠKODA

FABIA

COMBI

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu:
ŠKODA FABIA COMBI Tour: 5,3–6,0 l/100 km, 119,7–136,6 g/km

*ilustrační fotografie

RV2102120/11

Nyní již od

Rok je za námi, ať ten nový přinese mír a lásku
BŘETISLAV HRDLIČKA, STAROSTA

Končí rok 2022, rok
plný zvratů a změn.
Prožili jsme zase kus
života, který se možná
zdá stále méně příznivý. Ale není tomu tak,
jen si musíme říci, že
když se uskromníme,
můžeme jinak žít opět naplno. Život není
jen o penězích a pohodlí, je to prostě cesta
od narození ke smrti, a pokud si nenecháme
zkazit náladu, můžeme si žít docela pěkně,
v míru, bezpečí a pohodě. Člověk by se
měl trápit jen tím, co nedokáže ovlivnit, být
trochu pokorný a věnovat se zdraví a rodině.
Ostatní si uděláme podle sebe. Abyste měli
možnost zasahovat do svého okolí, přečtěte si
v lednovém Zpravodaji, na koho se obracet.
Politici jsou tu pro vás, proto jste nás volili,
tak toho využijte, a snad se nám opět společně podaří Strakonice – náš domov – zase
trochu posunout k lepšímu. A nakonec dobrá
zpráva – koncem měsíce už se pomalu začne
prodlužovat den a bude se vracet sluníčko.
Přeji vám krásný prosinec, bohatého ježíška,
hodně radosti s rodinou a známými, nekončící optimismus, a hlavně hodně a hodně zdraví. Těším se na setkávání s vámi i v příštím
roce. Mějte se rádi, láskou se nemá šetřit, jen
tak ji také dostanete zpátky. Krásné a klidné
Vánoce a příjemný konec roku.
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

RUDOLF OBERFALCER, MÍSTOSTAROSTA

S koncem loňského
roku se mohlo zdát,
že konečně přijdou
poklidnější časy.
Tato naděje vzala
za své ještě v zimě
eskalací napětí
na východě Evropy,
které přerostlo v otevřený válečný konflikt.
Covidovou dvouletku zákazů a omezování společnosti tak brzy vystřídala obava
z celkového dalšího vývoje našich životů,
protože ať chceme nebo nechceme, dopady
tohoto konfliktu mají neblahý vliv i na naši
každodenní existenci. S odstupem jsem rád,
že alespoň v domovských Strakonicích jsme
mohli po čtyřleté pauze opět přivítat dudáky
z mnoha zemí a na chvíli dát zapomenout
na všemožné strasti. Dudácký festival
tak dal naději, že lze doufat v lepší časy,
a tradice dává jistotu a víru ve spokojený
život. Ostatně celé léto probíhal ve Strakonicích čilý kulturní život, který potěšil
mnohé Strakonické při společných setkáních na rozličných společenských akcích.
Věřím, že právě sounáležitost nás, kteří tady
společně ve Strakonicích žijeme, je nejlepší
nadějí do nového roku překonat každodenní strádání, jež život přináší, a radovat se
z prostých maličkostí, které nejsou vždy
samozřejmostí.

JAROSLAV HOREJŠ, MÍSTOSTAROSTA

Každá doba s sebou
nese své a lamentovat
nad tím, že zrovna
naše doba je špatná,
nic neřeší. Pravda,
poslední roky nejsou
jednoduché, ale
rozhodně nepatří mezi
katastrofické, a nakonec možná nás mají
naučit vlastnosti, která se ze společnosti, díky
předešlým velmi štědrým rokům hojnosti
pomalu vytrácí – pokoře. A stejně tak v nás
může chtít probudit naději, víru a radost
z malých, obyčejných věcí.
Svou podstatou jsem realista a některá
z mých přání ani nelze říkat nahlas, protože
by jim ti, co mě znají, jen stěží uvěřili. Ale
i přesto všechno bych všem lidem i sobě moc
přál každodenní obyčejnou lidskou radost,
přítomnost blízkých, rodiny, přátel. Práci,
která je bude bavit, anebo schopnost si v ní
najít zalíbení. Koníčky, které dají odpočinout
a relaxovat. Ke štěstí přece není zapotřebí
drahých dovolených, luxusních domů, ke štěstí stačí dětský úsměv, pohlazení blízké osoby,
vlídné slovo.
Milí Strakoničtí, přeji vám klidné Vánoce,
ať pod stromečkem najdete lásku, a v novém roce mějte na  paměti: „Člověk může
upadnout, ale důležité je znovu vstát a dívat
se dopředu.“   
ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU
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ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI
Procházka okolím nádrže potěší

Bajkeři začnou sezónu v novém parku

Teď už se čeká jen na vodu…
foto: Markéta Bučoková

Vzpomínáte, jak vypadala požární nádrž
na Virtu ještě před třemi měsíci? Dnes je
hotová. Bez jediného dne zpoždění byla
investiční akce předána realizační firmou
Potenec, s. r. o.
Nyní se čeká na napuštění vodou, což
je závislé na množství srážek. Nádrž je
takzvaně „nebeská“. To znamená, že má
jen minimální přítok, a tak je naplňována
převážně z atmosférických srážek.
Jakmile bude vody dost, budou do ní
vráceny a vysazeny lekníny.
Nádrž byla opravena v hodnotě
1,6 milionu korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU
v rámci programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.
Město Strakonice získalo dotaci ve výši
1 018 000 Kč.
Markéta Bučoková, PR

Závěrečné dokončovací práce na skateparku

foto: Markéta Bučoková

Křemelka je ve Strakonicích synonymem
větší radost budou mít na jaře skateboarsportovních aktivit, tím spíše, začíná-li se
disti, bruslaři, bajkeři, milovníci koloběpovážlivě rozrůstat. Řeč je tentokrát o nožek, a to i ti začínající nejmenší kolaři.
vém skateparku, který vznikl
Protože střední Evropa bývá
2
„SKATEPARK
ZA
na 1 300 m na pravém břehu
k vyznavačům jedné stopy
Otavy v těsném sousedství
v průběhu zimy macešská,
13 MILIONŮ
fotbalového hřiště.
musí se slavnostní ceremonie
JE NA SVĚTĚ“
Ve chvíli vzniku tohoto
přesunout na květen příštího
článku jsou všechny překážky a rampy
roku. Doufejme, že nepředbíháme a v té
na svém místě a skatepark už prochází jen
době už počasí dovolí uspořádat slavnostní
finální terénní úpravou.
ceremonii, v rámci které předvedou své
Stavba měla, pravda, lehké zpoždění,
umění špičky svého sportovního oboru.
které způsobila aktuální situace ve staMěsto investovalo do vzniku skateparku
vebnictví. Během sezóny se dodavatelské
téměř 13 milionů korun. Nadace ČEZ profirmy musely potýkat s nedostatkem stajekt podpořila částkou 805 000 korun.
vebního materiálu, ale i zaměstnanců. O to
Markéta Bučoková, PR

Restaurátoři zachránili cenný erb
Na sýpce, kterou získalo do svého vlastnictví město Strakonice, se nachází uprostřed
jižního průčelí původní vstupní portál
s kamenným ostěním, nad kterým je
štuková supraporta s mohutným tesaným
erbem. Ten patřil tehdejšímu komturovi
johanitského řádu. Historicky jde o cennou
budovu se zajímavým, leč neodbornými
zásahy poznamenaným zdobením.
V červenci začaly práce na samotném
restaurování erbu, které byly doslova
detektivního rázu. To proto, že červnové
deště a větry poničily střed erbu, tedy
jednu z nejdůležitějších částí. Štěstím
bylo, že se odpadlé zbytky podařilo
nalézt a poskládat. Monogram uprostřed
erbu MT značí iniciály panovnice Marie
Terezie, která povýšila Václava Jáchyma
Čejku z Olbramovic do šlechtického
stavu.   
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Stav kamenného erbu, památkově chráněného od roku 1958, byl velmi žalostný.
Proto město přistoupilo k jeho neodkladné
opravě. Restaurátorské práce měl na zod-

Restaurátor Ivan Sámel při práci 
foto: Markéta Bučoková

povědnost Ivan Sámel.
Nejen zub času, ale i neodborné zásahy
způsobily rozsáhlou prasklinu, která hrozila
odtržením větší části erbu. Urychleně v prvních krocích proběhlo jeho zpevnění. Díky
dobovým fotografiím se podařilo určit tvar
erbu a heraldickou figuru poškozeného štítu.
Průzkumem se zjistilo barevné provedení z období baroka, zároveň došlo k odhalení dochovaných maleb z téhož období.
V současné době jsou restaurátorské
práce na záchraně erbu dokončeny a začíná
se pracovat na projektové dokumentaci
na opravu celého objektu, kde by měly
vzniknout prostory pro kulturní využití.
Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci
a na opravu erbu byla poskytnuta Jihočeským
krajem dotace ve výši 130 000 Kč. Celkové
výdaje na opravu činily 229 682 Kč.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

NOVÝ ROK

Novoroční plavání otužilců

Datová schránka

Plavání s otužilci na Nový rok patří již k tradici 

Počátkem roku 2023 bude dle zákona
261/2021 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s další elektronizací
postupů orgánů veřejné moci, zřízena
datová schránka každé podnikající
fyzické nebo právnické osobě.
Pro více informací o datových schránkách doporučuje Ministerstvo vnitra ČR
navštívit webové stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových
schránek www.mojedatovaschranka.
cz. Informace poskytuje také infolinka
954 200 200. Markéta Bučoková, PR

foto: Markéta Bučoková

Také vám naskakuje husí kůže jenom při
Pod pivovarem mají své místo, kde se
pomyšlení namočit se v řece, a k tomu ještě
pravidelně každého 1. 1. v 15:00 hodin
1. ledna? Tak pokud
noří do Otavy, která svou
„SEJDEME SE 1. 1. 2023 chladnou vodu přivede až
patříte přesně mezi
POD PIVOVAREM“
tyhle lidičky, vězte, že
z vrcholků Šumavy.
strakoničtí otužilci to mají docela jinak.
Přijďte je podpořit, jejich výkon si
Ti naopak čekají, zda udeří pořádné
potlesk a uznání zcela jistě zaslouží. Těší
mrazy, aby se konečně mohli, jak se patří,
se na vás Otužilci TJ Fezko Strakonice.
vykoupat.

Markéta Bučoková, PR
INZERCE

PRODEJ VAJEC – PÍSEK
Přímo od českého výrobce AGPI Písek a.s.

Středa
Pátek

od 8:00–13:00 hod
od 8:00–13:00 hod

Vrcovice 64, 397 01 Písek

Ekonomika
Ekonomika
a podnikání
a podnikání

Veřejnosprávní
Veřejnosprávní
činnost
činnost

Přírodovědné
Přírodovědné
lyceum
lyceum

Cukrář
Cukrář

Sociální
činnost
Sociální
činnost

Specialista
prodeje
Specialista
prodeje
techniky
techniky
pro pro

maturitní
zkouška
maturitní
zkouška

maturitní
zkouška
maturitní
zkouška

maturitní
zkouška
maturitní
zkouška

výučnívýuční
list list
domácnost
a zahradu
domácnost
a zahradu
list
výučnívýuční
list
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RV2201591/02

RV2102221/22

maturitní
zkouška
maturitní
zkouška

RV2202200/02

směr Písek na Vrcovice
po silnici č. III/02025
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
do 4. 12.
Přádelna
výstava fotografií žáků oboru Obalová technika
VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice (3OT) ve stylu „urbex“
místo: Artwall Strakonice, ul. Želivského
4. 12. – 13. 1.
Gruzie v panoramatech i v detailu –
Miroslav Chum
fotografie z cest po Gruzii
místo: Artwall Strakonice, ul. Želivského
prodlouženo do 23. 12.
Nové archeologické poklady
archeologické nálezy učiněné ve spolupráci
s veřejností od roku 2015, nově rekonstruované
keramické předměty z muzejních sbírek
místo: výstavní sály muzea/mázhaus
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
prodlouženo do 23. 12.
100 let organizovaného lyžování
ve Strakonicích
výstava o historii jednoho z nejoblíbenějších
zimních sportů v jihozápadních Čechách, texty,
fotografie, videa, včetně ukázek dobové výstroje,
pohárů a medailí
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne: 9:00–17:00 hod.
prodlouženo do 23. 12.
Spolu – Valentin Horba a David Hugo
Habermann
veselé obrazy V. Horby doplněné kovanými sochami D. Habermanna
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne: 9:00–17:00 hod.
23. 11. – 26. 12.
Půjdem spolu do Betléma
vánoční výstava betlémů z různých materiálů
místo: kapitulní síň
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod., 24.–
26. 12. 13:00–16:00 hod.
od 4. 1.
Jaroslava Vokáčová – Květiny
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK
Výstavka větviček na určování
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO
1.–6. 12., 17:30 hod.
Největší dar
Opravdu božská pohádka.
ČR, pohádka, 93´, 2D, všem
1.–2. 12., 20:00 hod.
Fabelmanovi
Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně
autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání,
vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře.
USA, drama/životopisný, titulky, 151´, 2D, od 12 let
3.–5. 12., 20:00 hod.
Když promluvila
Harvey Weinstein býval jedním z největších hollywoodských producentů. Drama mapuje události,
které vedly jeho pádu a odhalily jedno z tajemství
slavné továrny na sny.
USA, drama, titulky, 129´, 2D, od 15 let
6.–7. 12., 20:00 hod.
A pak přišla láska…
Přijde na konci uzdravování konečně i láska?
ČR, dabing, 87´, 2D, od 12 let
7.–8. 12., 17:30 hod.
Srdce dubu
Dobrodružství obyvatel jednoho stromu.
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www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz

Francie, dokument, titulky, 80´, 2D, všem
8.–11. 12., 20:00 hod.
Šílená noc
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas
na přepadení bohaté rodiny. Ve svém plánu však
nepočítali s vousatým hrdinou, který komínem
přinese dárky…
USA, akční komedie, titulky, 111´, 2D, od 15 let
9.–11. 12., 17:30 hod.
Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého.
Fra, animovaný, dabing, 82´, 2D, všem
24.–28. 12., 17:30 hod.
Divnosvět 3D
…snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět.
USA, animovaný/rodinný, dabing, všem
12.–13. 12., 20:00 hod.
Amerika
Láskyplná pocta kinematografii 60. a 70. let
i příběh o lásce a přátelství.
Israel/Něm/ČR, drama, titulky, 127´, 2D, všem
15.–21. 12., 17:00 hod.
16.–19. 12., 17:00 a 20:00 hod.
Avatar: The Way of Water
Zpět do světa Pandory v dobrodružství plném
akce.
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 149´,
17:30 hod. dabing/20:00 hod. titulky, všem
15. 12., 20:00 hod.
A do kuchyně!
Francie, drama, titulky, 95´, 2D, všem
20.–21. 12., 20:00 hod.
Vánoční příběh
Snímek plný nečekaných situací, emocí, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů.
ČR, komedie, 118´, od 12 let
22.–27. 12., 17:30 hod.
24. 12. NEPROMÍTÁME
Kocour v botách: Poslední přání
Kocour v botách si bude v pohádkové jízdě plnit
poslední přání.
USA, animovaná komedie, dabing, 101´, 2D,
všem
22.–27. 12., 20:00 hod.
24. 12. NEPROMÍTÁME
Whitney Houston: I Wanna Dance with
Somebody
Snímek oslavou jedinečné a nezapomenutelné
Whitney Houston.
USA, drama/hudební/životopisný, titulky, 140´,
2D, od 12 let
29.–30. 12., 17:30 hod.
Princezna zakletá v čase 2
Pokračování fantasy pohádky.
ČR, pohádka/fantasy/komedie, 135´, 2D, všem
29.–30. 12., 20:00 hod.
Srdeční záležitost
Podaří se dát opravdové lásce skutečnou šanci?
Německo, komedie, dabing, 100´, 2D, od 12 let
SENIORSKÁ STŘEDA
7. 12., 9:30 hod.
Prezidentka
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku…
ČR, romantická komedie, 97´, 2D
FILMOVÝ KLUB
14. 12., 20:00 hod.
II Boemo
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem hudebního skladatele Josefa Myslivečka.
ČR/It/Slo, drama/hudební/historický/životopisný, dabing, 2D, od 12 let

DŮM KULTURY
6. 12., 17:00 hod.
Adventní koncert ZUŠ Strakonice
7. 12., 19:00 hod.
Adventní věnec z tónů slavných vánočních
melodií – KPH
na housle hraje a koncert uvádí Oldřich Vlček
12. 12., 19:00 hod.
Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky
s vánočními písněmi S. Klímové
vtip, humor a nadsázka je mottem celého večera
13. 12., 19:00 hod.
Václav Neckář a Bacily – Půlnoční turné
15. 12., 19:00 hod.
Vánoční koncert pěveckých sborů
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice,
Houslový soubor ZUŠ Strakonice, Pěvecký sbor
Gymnázia – prodej vstupenek pouze v MIC
na zámku
19. 12., 19:00 hod.
Kaktusový květ
Divadelní spolek Háta, hrají: Lukáš Vaculík..., div.
předplatné A
20. 12., 18:30 hod.
Vánoční koncert dětského folklórního
souboru Prácheňáček

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MÍR /
U MRAVENČÍ SKÁLY
4. 12., 14:30 a 16:30 hod.
Čertimlýn
pohádka, LS Radost
11. 12., 14:30 hod.
Koník z nebe
pohádka, Rodiče a přátelé MŠ Lidická
18. 12., 14:30 a 16:30 hod.
Sněhová královna
pohádka, LS Radost

VÍCEÚČELOVÉ SÁLY
NA HRADĚ
11. 12., 19:00 hod.
Smíšený sbor Hlasoň a Pošumavská
dudácká muzika
vánoční koncert
místo: Rytířský sál
14. 12., 19:00 hod.
Vánoční koncert Prácheňského souboru
letos pod názvem Vánoční čas k nám přišel
místo: Rytířský sál

POD ŠIRÝM NEBEM
4. 12., 15:00 hod.
Pražská mobilní zvonohra
netradiční koncert originálního hudebního nástroje, vstup zdarma
místo: Velké náměstí
10. 12., 14:00–18:00 hod.
Adventní dvorky
lokální řemeslné trhy a doprovodný program
na několika strakonických dvorcích (OSTROV
1415, čajovna Na Půdě, Forton DECCO, Ječmínek, Espresso Barmeo, Dvorek na Barvínkově,
Školní dvorek Lidická)
více info na FB Jsme Strakonice

INFOCENTRUM PRO SENIORY

V IC pro seniory je zřízena potravinová pomoc
pro seniory v nouzi.
Každý čtvrtek od 9:00 hod.
Procházky nordic walking
sraz s J. Prokopovou před Infocentrem pro seniory
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6. a 7. 12., 10:00 hod.
Tvoření vánočních dekorací
přihlášky u pí Hrdličkové
8. 12., 16:00 hod.
Beseda o kompenzačních a rehabilitačních
pomůckách
více v infocentru u pí Žilákové
místo: sálek Čezeta v domě kultury

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
do 23. prosince (út–ne) 9:00–17:00 hod.
1. 12., 17:00 hod.
Muž, který roztančil sochy
beseda s Ing. Pavlem Pavlem o čtyřech desetiletích jeho pokusů, zajímaví hosté, dobové fotografie, filmové dokumenty, ukázky suvenýrů z cest
místo: společenský sál ŠK
2.–4. 12.
Adventní trhy pod Rumpálem
více na straně 19

místo: oddělení pro děti ŠK
11. 12., 18:00 hod. a 12. 12., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky
sraz před pobočkou ŠK Za Parkem
13. 12., 16:00 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, tentokrát s vánočními motivy
místo: pobočka ŠK Za Parkem
15. 12., 8:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – korkové vánoční
ozdoby
materiál k dispozici na místě
místo: oddělení pro děti ŠK
2. a 9. 12., 16:00 hod.
Ledňáčci
sraz před zámkem u vývěsky ŠK
info: pobočka ŠK Za Parkem

ČAJOVNA NA PŮDĚ

Doprovodný program k vánoční výstavě
Půjdem spolu do Betléma:
8. 12., 9:00–12:00 hod.
Slaměné ozdoby
ukázka výroby slaměných ozdob, lektorka Ivana
Sieberová
místo: kapitulní síň
8. 12., 15:30 hod.
Kurz výroby slaměných ozdob
lektorka Ivana Sieberová
místo: víceúčelový sál
14. 12., 9:00–12:00 hod.
Obřadní pečivo
předvánoční pečení obřadního kynutého pečiva,
lektorka Růžena Vinciková
místo: kapitulní síň
25. 12., 13:00–16:00 hod.
Patchworkové ozdoby
ukázka výroby patchworkových vánočních ozdob
a vyšívaných dekorací, lektorka Liliana Nozdrachová
místo: kapitulní síň

1. 12., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112
7. 12., 18:00 hod.
Tajemné komnaty lidského bytí...
o alkoholismu, jeho toleranci společností a léčbě
s Františkem Langmajerem
9. 12., 18:30 hod.
Relaxační večer pro ženy s Yoga Deni
přihlášení nutné na tel.: 775 312 808
11. 12., 17:00 hod.
Čaj o páté…
setkání, beseda na volné téma
13. 12., 18:00 hod.
Na slovíčko s doktorem...
beseda s Jaroslavem Švárou – První pomoc III.
14. 12., 17:00 hod.
BuďSob
setkání skupiny lokální soběstačnosti
15. 12., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112

Univerzita třetího věku
10:00–11:30 hod., víceúčelový sál muzea
12. 12.
Losos a řeka Otava – Vlastimil Král

ČAJOVNA POD STOLEM

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
1. 12., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení
místo: oddělení pro děti
4. 12., sraz v 8:55 hod. před nádražím ČD
Přírodovědný výlet do okolí Vodňan
více na www.csop-strakonice.net
6. a 8. 12., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
lektor Jan Juráš, účast hlaste předem na:
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská Strakonice
7. 12., 18:00 hod.
Zelené otazníky – Promítání dokumentu
Svědectví
Ročně se na území České republiky zabije 130
milionů zvířat kvůli produkci masa, mléka a vajec.
Dokument, který provází režisér Petr Vachler,
přináší záběry z českých velkochovů, rozhovory
s osobnostmi, které se rozhodly pro etický způsob
života. Následuje diskuze s tvůrci.
místo: společenský sál ŠK
7. 12., 15:30–17:30 hod.
Mikulášská nadílka
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7. 12., 17:00 hod.
5 o´clock Tea Talk
konverzace v angličtině
9. 12., 19:00 hod.
Folkový večer, tentokrát nebude folkový
hosty Pepy Pelána budou dva významní plzeňští
hudebníci – Alena Kozáková (kytaristka, sopranistka,
moderátorka a pedagožka) a Petr Vrobel (přední
český mandolinista a pedagog), večer zahájí Karolina Lily Herold (žákyně J. Pelána – ZUŠ Strakonice)
11. 12., 16:00 hod.
Promítání festivalu Snow film fest
14. 12., 19:00 hod.
Kafe a cigára – Filmový klub Pod Stolem
promítání filmu amerického režiséra Jima Jarmusche (anglicky s českými titulky)
21. 12., 17:00 hod.
Czech Time
konverzace v češtině, určeno pro cizince

PLAVECKÝ STADION
Krytý bazén
Po 5., 12., 19. 12.
6:00–8:00, 13:30–15:30, 18:00–20:00x
Út 6., 13., 20. 12.
14:30–15:30, 20:00–22:00
St 7., 14., 21. 12.
6:00–8:00, 13:30–17:00, 20:00–22:00

Čt 1., 8., 15. 12.
12:30–13:30, 14:30–16:00x, 20:00–22:00
Pá 2., 9., 16. 12.
6:00–8:00, 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
Čt–Po 22., 23., 24., 25., 26. 12.
ZAVŘENO
Út–So 27., 28., 29., 30. 12.
13:00–18:00
So 3., 10. 12.
13:00–20:00
So 17. 12.
17:00–20:00
So 31. 12.
ZAVŘENO
Ne 4., 11. 12.
13:00–20:00
Ne 18. 12.
15:00–20:00
Vysvětlivky: x – ½ bazénu
Plavání pro důchodce: každou středu 12:30–13:30
Plavání pro zdravotně postižené: každé
pondělí 12:30–13:30
Plavání pro těhotné: každý čtvrtek 14:30–15:30
Sauna
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

10:00–22:00
ženy
10:00–22:00
muži
10:00–22:00
společná
10:00–22:00
ženy
10:00–17:00
společná
13:00–15:00 
rodiče s dětmi
15:00–20:00
společná
Pá–Po 23., 24., 25., 26. 12.
ZAVŘENO
Út–Pá 27. 12. Ž, 28. 12. M, 29. 12. S, 30. 12.
Ž 13:00–22:00
So 31. 12.
10:00–17:00
společná

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení
	rodiče s dětmi
do 10 let
So 3. 12. 11:00–12:00
So 10. 12. 11:45–12:45
So 17. 12. 11:00–12:00
Vánoční prázdniny
23. 12.
12:00–13:00
24.–27. 12. 13:00–14:00
29.–31. 12. 13:00–14:00
1.–2. 1.
13:00–14:00
Bruslení seniorů
Čt 1., 8., 15., 22. 12.	

společné
12:15–13:15
13:00–14:00
12:15–13:15
13:15–14:15
14:15–15:15
14:15–15:15
14:15–15:15
10:00–11:00

S ohledem na uzávěrku Zpravodaje může dojít
ke změně programu, sledujte www.starz.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby:
8:00 hod. Podsrp; 9:30 hod. sv. Markéta
a 17:30 hod. sv. Prokop
(mimořádně 11. 12. v 17:30 hod. sv. Markéta)
7., 14. a 21. 12., 6:30 hod., sv. Markéta
Mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy,
začátek v prostoru mezi kostelem a poštou
4. 12., 9:30 hod., sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
(…možná přijde i sv. Mikuláš…)
4. 12., 15:00 hod., fara
Setkání pro manžele a rodiny
8. 12., 17:30 hod., Podsrp
Slavnost Neposkvrněného početí Panny
Marie, bohoslužba
11. 12., 14:00 hod., sv. Markéta
Adventní duchovní obnova – Moc Božího
slova – pramen a inspirace života;
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

přestávky na faře, zakončení bohoslužbou
v 17:30 hod. u sv. Markéty
24. 12., 16:00 hod., sv. Markéta
Vánoční bohoslužba
24. 12., 22:00 hod., sv. Prokop
Noční bohoslužba k oslavě narození
Ježíše Krista se zpěvem Rybovy České mše
vánoční „Hej, mistře!“
25. 12. (Boží hod vánoční), 8:00 hod.
Podsrp; 9:30 hod. sv. Markéta; 17:30 hod.
sv. Prokop
Slavnostní vánoční bohoslužba
26. 12. (Svátek sv. Štěpána), 9:30 hod.,
sv. Markéta
Vánoční bohoslužba
26. 12., 16:00 hod., sv. Prokop
Koncert – Radost mysle vánoční
v provedení uskupení Jistem
27. 12. (Svátek sv. Jana), 19:00 hod.,
sv. Markéta
Večer chval: hudba, zpěv, možnost
přímluvy na konkrétní úmysly; v rámci
programu žehnání vín
30. 12. (Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie
a Josefa), 17:30 hod., sv. Markéta
Bohoslužba s obnovou manželských slibů
31. 12., 16:00 hod., sv. Markéta
Bohoslužba na poděkování za rok 2022
1. 1., 8:00 hod., Podsrp; 17:00 hod.,
sv. Markéta
Po večerní bohoslužbě možnost přijmout
individuální požehnání do nového
roku; výnos sbírky při bohoslužbě bude
na podporu dětí v adopci na dálku
1. 1., odchod v 10:00 hod. od kostela
sv. Markéty
Novoroční pěší putování ke sv. Janu Křtiteli
do Radomyšle
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby 4. a 11. 12. od 9:30 hod.
Vánoční slavnost 18. 12. od 15:00 hod. (písně
a vánoční zamyšlení)

Čtvrteční setkání od 17:00 hod.
Páteční Quest pro mládež 2. a 16. 12.
od 15:00 hod.

KONCERTNÍ SÁL ZUŠ
7. 12., 16:00 hod.
Třídní koncert pí uč. Ivany Váchové
8. 12., 16:00 hod.
Třídní koncert pí uč. Lenky Novákové
12. 12., 15:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Lucie Drábkové
13. 12., 16:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Petry Bedřichové
19. 12., 16:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Petry Vaščilkové
20. 12., 16:00 hod.
Třídní koncert pí uč. Kláry Sečanské Novotné
21. 12., 16:00 hod.
Třídní koncert pí uč. Jaroslavy Míčkové

SÁL LDO KOCHANKA
7. 12., 16:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Julie Vlčkové (housle)
8. 12., 16:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Julie Vlčkové (dudy)
9. 12., 16:00 hod.
Třídní koncert p. uč. Patrika Řediny
21. 12., 17:30 hod.
Třídní koncert p. uč. Jiřího Fryče

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
2. 12., 14:30 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením
pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam.cz,
účasti hlásit na tel.: 734 573 345 nebo
ranapececechy@tamtam.cz
6. 12., 16:30 hod.
Mikulášská nadílka
čert, Mikuláš a anděl v pekle v Berušce, balíček i program v ceně vstupného, není nutné se hlásit předem
12. 12., 10:30 hod.

Setkání s dulou
poradna s dulou a certifikovanou laktační poradkyní Ivou Fajovou, přihlášky na tel.: 723 045 420
13. 12., 16:30 hod.
Vaření pro děti
od 5 do 12 let, přihlášení nutné
14. 12., 17:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, přihlášení nutné

POZVÁNKA
2. 12., 15:00–17:00 hod.
3. 12., 10:00–16:00 hod.
Dobročinný bazárek
výtěžek bude věnován Domovu zdravotně postižených v Oseku
pořádá Sdružení zdravotně postižených v ČR,
územní sdružení Strakonice
místo: klubovna územního sdružení (Stavbařů 213)
7. 12., 18:00 hod.
S gymnáziem na cestách
Miloslav Martan provede po Srí Lance (Cejlonu)
místo: sál gymnázia
12. a 13. 12., 9:00–17:00 hod.
Vánoční jarmark
předmětem prodeje budou sponzorské dary
s vánoční tematikou jako drobné dekorativní předměty, vánoční pečivo a jiné věnované výrobky
uměleckými dílnami, školními kroužky, organizacemi a jednotlivci ze Strakonic, Vodňan a okolí
výtěžek bude poukázán na činnost nadace
zahrnující podporu dárcovství kostní dřeně,
transplantačního programu, podporu pacientů
s poruchou krvetvorby a vzdělání
pořádá Nadace pro transplantace kostní dřeně
místo: sokolovna
Do března 2023
Sbírka zimního oblečení pro lidi bez domova
darované ošacení poputuje lidem bez domova,
kteří navštěvují kontaktní centra neziskové organizace PREVENT 99
přinést věci je možné kdykoli v otevírací době
strakonického kontaktního centra, Komenského 174
více na www.prevent99.cz

Město Strakonice zve na

tradiční Novoroční

OHŇOSTROJ
1. 1. 2023

od 18 hodin nad řekou Otavou
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Po 40 letech poctivé práce do důchodu

Janě Hůdové poděkovali místostarostové i ředitel technických služeb

Od roku 2008 se paní Jana Hůdová starala
o bytové hospodářství strakonických městských bytů. Sedmý listopad byl posledním
dnem, který strávila coby zaměstnankyně
Technických služeb Strakonice. Od následujícího dne si začala užívat zaslouženého
odpočinku.
Za její obětavou práci, která nejednou
nebyla jednoduchá, jí na radnici poděkoval
ředitel technických služeb Ludvík Němejc

foto: Markéta Bučoková

a místostarostové, Rudolf Oberfalcer a Jaroslav Horejš. Podle jejích vlastních slov se
na důchod po čtyřiceti letech práce s lidmi
těší a plánuje, že si víc bude užívat vnoučat.
A protože jde o mimořádně pracovitou paní,
o tom, že by se nudila, nemůže být ani řeč.
Veliké díky za její práci a hlavně pevné
zdraví přejí všichni kolegové a přátelé.
Čtvrtého listopadu začala poslední služba
v uniformě Městské policie Strakonice

PODĚKOVÁNÍ
člověku, který většinu svého pracovního
života strávil na straně zákona. V době,
kdy města zřizovala strážníky, on nastoupil do řad horažďovické, posléze přešel
do služby ve Strakonicích. Po dlouhých jedenatřiceti letech v řadách městské policie
odešel užívat zaslouženého odpočinku zástupce velitele Josef Chmelař. Poděkování
i ocenění jeho práce vyjádřil starosta města
Břetislav Hrdlička i velitel MP Milan
Michálek. Za všechny kolegy, milý Pepo,
užívej volna ve zdraví a s optimismem.
Markéta Bučoková, PR

Poslední služba Josefa Chmelaře 
foto: Markéta Bučoková

INZERCE

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rych
300 lost
Mb/
s

RV2201521/02

Instalace zdarma!
Ceny od 390 Kč měsíčně.
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ADVENTNÍ ZVYKLOSTI

Betlémské světlo, další vánoční tradice

I do našeho města putuje poselství z Betléma

fota: archiv skauti Strakonice

Připálení plamínku symbolizujícího mír 

K předvánočnímu času se pojí celá řada
zvyků. Některé mají velmi starý původ,
jiné vznikly poměrně nedávno. K takovým
patří i tradice přinášení betlémského světla
do našich domovů.
Nápad přivážet na Vánoce světlo z Betléma se zrodil v Rakousku. Na jaře roku
1986 jistá posluchačka rakouského rozhlasu přišla do lineckého studia, kde se již několik let organizovala o Vánocích akce pro
postižené děti Licht ins Dunkel, a navrhla,
aby byl každý účastník obdarován – mohl
si odnést ze studia hořící světlo.
Na podzim téhož roku přišel tamní rozhlasový redaktor Helmut Obermayr s myšlenkou,
že by se světlo mohlo dopravit přímo z Betléma. Vznikla tak akce Mírové světlo z Betléma
(Friedenslicht aus Bethlehem). Rakouské ae-

Betlémské světlo rozzáří naše domovy
foto: Michaela Klasová
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rolinie nabídly pro tuto příležitost zdarma let
do Betléma. Musel být zkonstruován speciální
box s přívodem kyslíku, protože na palubě
letadla nelze přepravovat otevřený oheň. Přes
mnoho obtíží bylo 24. prosince 1986 poprvé
zapáleno betlémské světlo v přímém televizním přenosu lineckého studia ORF. Odsud si
jej lidé rozvezli do různých částí Rakouska.
O dva roky později vysílala rakouská televize
přes satelit přenos už do celého světa.
O Vánocích 1989 se betlémské světlo dostalo do sousedních zemí – rakouští skauti šířili světlo i do zemí bývalé východní Evropy.
Světlo z Betléma se tak dostalo také do Brna
a Prahy před sochu sv. Václava a na Slavín
na hrob A. B. Svojsíka, zakladatele českého
skautingu. Betlémské světlo pomáhají skautům každoročně rozvážet České dráhy a další
dopravci. Celý projekt Betlémské světlo má
na starosti tým skautů a skautek z Brna.
Do Strakonic se vozí betlémské světlo
od roku 1994. U vlaku světlo přebírají
skauti ze Strakonic, kteří je pak rozdávají
všem zájemcům.
Plamínek se odebírá z věčného ohně, jenž
hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně
v Betlémě. Každý rok jej přebírá dívka nebo
chlapec, kterým se říká Dítě světla. Světlo
představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství a mj. bývá každoročně předáváno i vysokým politickým a náboženským hodnostářům, stejně jako mezinárodním organizacím.
V letošním roce proběhne ceremoniál
10. prosince 2022 ve Vídni, kde bude
během slavnostní ekumenické bohoslužby

betlémské světlo předáno skautům z jednotlivých evropských zemí. Následující
den budou čeští skauti přivítáni v brněnské
katedrále na Petrově a od 17. prosince 2022
začnou skauti betlémské světlo rozvážet
vlaky po celé republice. V průběhu dalších
dnů až do Štědrého dne si lidé budou moci
odnést světlo do svých domovů.
Irena Novotná, etnografka MSP
Ve Strakonicích si budete moci betlémské světlo odnést na Štědrý den
ze stanoviště od Komerční banky,
obchodního centra Maxim a ti,
kteří půjdou navštívit místo věčného
odpočinku, si mohou připálit svíčku
u dolní brány hřbitova. Skauti
budou na jmenovaných místech stát
od 9 do 11 hodin.
Ať už věřící či ateisté, každý, kdo
zavítá na půlnoční mši u sv. Markéty,
i tam bude možnost si světlo odnést
domů.  
Cestu betlémského světla můžete
sledovat na www.betlemskesvetlo.cz

Zpravodaj města Strakonice

PŘEDSTAVUJEME

Kdo je nový místostarosta?

Pracovní den nového místostarosty

Jaroslav Horejš je pro strakonický svět motorů známá tvář. Pětadvacet let pracoval se
svým otcem v rodinné firmě, kterou před
časem plně převzal, a veškerá tíha podnikání dolehla na něho samotného. Jak sám
říká, s odchodem otce ztratil nejen tátu,
ale především parťáka, na kterého se mohl
spolehnout. Se ženou Lenkou vychovávají
dva syny. Vrhli se do přestavby domu, a tak
kluci mají vesměs o zábavu postaráno.
V politice rozhodně není žádným nováčkem. Od roku 2014 poprvé usedl v řadách
zastupitelů. Ve druhém volebním období už
zastával pozici radního, zatímco zářijové
volby letošního roku ho katapultovaly
do křesla druhého místostarosty. Jak moc
se změní život soukromého podnikatele,
když musí opustit svou práci a vrhnout se
do služeb veřejných?
Změnil se vám po 17. říjnu život?
Radikálně. Přesto jsem se v mezičase
na změnu, která mě čekala, paradoxně těšil, a to i přes skutečnost, že musím opustit

Vaše pocity po dvou měsících odpovědnosti za chod více než dvacetitisícového
města?
Nějaká očekávání jsem samozřejmě měl,
a zároveň jsem měl i kus štěstí v tom, že se
mně, oproti mým kolegům, dveře do politiky otevíraly postupně. Ovšem jedním
dechem dodávám, že zodpovědnost, kterou
cítím dnes, je jednak obrovsky zavazující,
ale musím se přiznat, že mě baví a naplňuje. Za svůj život jsem prošel různými
etapami života, kdy jsme byli hodně
blízko bláta, stejně jako ve výškách. Jsem
přesvědčen, že mnozí současníci prožívají stejné osudy, a umím se do nich vcítit
a snad jim i lépe porozumět.  

foto: Markéta Bučoková

firmu, kterou jsem společně se svým tátou
vybudoval. Čeká mě nová etapa života.
Učím se pracovat v kolektivu a vlastně přicházím na to, že být týmový hráč má dvě
strany. Nejste na rozhodování sám. Druhá
strana s sebou nese umění kompromisu. To
jsem sice částečně v rodinné firmě okusil,

„V POLITICE UŽ SVŮJ SEN
MÁM…“
ale zdaleka ne v takové míře, jaká mě čeká
nyní. Ale baví mě budovat a práce, do které
jsem naskočil, o budování přece je.  
Máte pocit, že vás politika mění?
Snažím se, aby neměnila. Stále jsem
přesvědčen, že obecní politika je především o mezilidských vztazích. Snažím
se i politiku dělat poctivě, protože chci
jít po městě a potkávat se s lidmi úplně
stejně jako doposud. Neměnit zvyky, ani
přátele.

Jakým tématům se po následující čtyři
roky v pozici místostarosty chcete věnovat?
Upřímně, rád bych se dokázal angažovat
v každé oblasti. Asi bych to vysvětlil na příkladu rodiny. Potřebuje zajistit jak po stránce finanční, tak po stránce duševní. Od toho
také rodinu tvoří dvě různorodé osobnosti,
které do jejího chodu vnášejí z obojího rovným dílem. A stejně je to i s městem, tvořeným majetkem a lidmi. Potřebuje finanční
stabilitu a zároveň empatii a pochopení.
Rád bych si tedy vzal část starostovy
i místostarostovy práce a ulehčil jim.
Věřím, že právě pětadvacetiletá zkušenost
mě naučila dívat se na danou věc a problém
z širšího úhlu a posuzovat v souvislostech.
Rád bych, aby město bylo zdravé. Finančně,
vztahově. Je to plán, který se rodí a na kterém se musíme shodnout tři. Co se týče jednotlivého projektu, rozhodně budu usilovat
o realizaci smuteční síně. Pokud bychom
tento projekt dokázali během budoucích čtyř
let zrealizovat, byl bych spokojený. Vím, že
to tak být nemusí, protože podléhá přesně
daným postupům a samozřejmě i finančním
možnostem doby. Ale vynasnažím se, aby se
notná část práce odvedla. 
Přejeme hodně štěstí
Markéta Bučoková, PR

Žádosti na podporu strakonických kroužků

Do 23. 12. 2022 je možné žádat o mimořádnou podporu volnočasových aktivit dětí od 6 do 15 let, kde pomocí registračního formuláře můžete
podpořit kroužky svých dětí. Jedná se o děti s trvalým pobytem ve Strakonicích. Na základě rodiči vyplněné žádosti pošle město Strakonice
do vybraného kroužku 500 Kč/dítě, které mohou být využity na úhradu členských příspěvků nebo v rámci činnosti kroužku. Více informací
a příslušné formuláře jsou dostupné na www.strakonice.eu-samosprava-dotace.   
Martina Dubová, odbor školství

Zpravodaj města Strakonice 
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CENA STAROSTY

S jednou židlí pod... na celý život

pracoviště Jaroslavem Tůmou, že zajížděči,
což byli chlapi, kteří každý den zajížděli novou motorku, v pondělí nepojedou do Prahy,
ale do Budějovic s rukopisy. Tam už na ně
čekali na vrátnici a rychle se sázelo. Občas
se stávalo, že jezdci nebyli, tak jsem články
stopem vezl do tiskárny sám. Vzpomínky
na redakci jsou nezapomenutelné.“
FRANTIŠEK A REDAKČNÍ PRŮŠVIHY

František Třeštík při převzetí Ceny starosty

Patří mezi nestory sportovní novinařiny
ve Strakonicích, se kterou je zcela spojován.
Ovšem ti, kteří ho dobře znají, vědí, že i politická, stejně jako témata obyčejného života
patřila do ranku Františka Třeštíka. To u něho
se učili a sbírali zkušenosti současní novináři.
FRANTIŠEK A CENA STAROSTY

„Když jsem se zprávu o Ceně poprvé dozvěděl
od tiskové mluvčí, byl to pro mě velký šok. On
to říká každý druhý, který tady u starostů přebývá. Teď už mě prvotní šok přešel, ale trochu
rozechvělý jsem. Co si budeme povídat. Cenu
vnímám jako poctu za noviny, kde jsem dělal
26 let. A snažil jsem se o Strakonicích psát
jenom dobře. Za sportovní činnost, 36 let jsem
hrál závodně házenou a dlouhou dobu jsem
byl funkcionářem. Za patriotizmus – nedokážu si představit, že bych žil někde jinde.“
FRANTIŠEK A PRAHA

Strakonice nevyměnil ani za lákavé pracovní
nabídky v Praze či v Českých Budějovicích.
„V Praze jsem dostal asi čtyři nabídky. Z Květů,
Večerní Prahy, což mě vůbec nenapadlo. Praha
byla úžasné místo. V době novinářského kurzu
jsme bydleli přímo na Malostranském náměstí.
Školu jsme měli v budově České národní rady,
Sněmovní 1, tuším, ale vybavují se mi hlavně
taková místa, jako U Kocoura, U Mecenáše,
U Glaubiců, U Schnellů, U Tří Pštrosů. Je to už
padesát let, ale stále na to rád vzpomínám…“
FRANTIŠEK A PRVNÍ ZKUŠENOST
S NOVINAŘINOU

„Současně s ,pražskou dobou̔, což byl rok
1970, jsem pracoval jako redaktor Našich
novin, které vydával okresní národní výbor
a ČZM Strakonice. Byl to týdeník, který
se dělal ve Zbrojovce, ale měl celookresní působnost. Mělo to své kouzlo i přes
tehdejší poměry. Nebo spíše právě díky
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foto: Markéta Bučoková

tehdejším poměrům. Naše kancelář byla
hned vedle kanceláře generálního ředitele
a redakce nemusela vůbec nic platit, protože
patřila do střediska vedení podniku. Když
generální ředitel volal třeba motokrosovému
závodníkovi do Mexika, to my jsme nikdy
nemohli provolat.  
V redakci jsme měli mapu, do které jsme
si zapichovali praporky z míst, o kterých
jsme psali a která jsme navštívili. Pokud
někde špendlík chyběl, určitě jsme tam
brzo jeli.“

„BĚHEM ŠESTATŘICETI LET
VYSTŘÍDAL JEN TŘI ŽIDLE“
FRANTIŠEK A KARIÉRA V BUDOVATELI

„To už se psal rok 1987, to je strašný název –
Budovatel. Někdo si vzpomněl, že kdysi dávno tady fungoval, což jsem v té době netušil,
že nějaký Budovatel jako noviny vycházel.
Pak jsme byli ASTRA (pozn. Aktuality
Strakonicka), pak jsme byli opravdu Aktuality Strakonicka, poté Strakonický deník.
Teď si vlastně uvědomuji, že za třicet šest let
práce v redakci  jsem měl pod sebou jenom
tři židle. Jednu ve zbrojovce, Budovatel byl
v zámku a třetí v Lidické ulici.“
FRANTIŠEK A ZAJÍŽDĚČI

„Z redakce jsme i několikrát za týden jezdili
do Budějovic. Měli jsme tam centrální sklad,
kam se jezdilo pro všechno možné. Od bloku až po poslední sponku. Na korektury,
na porady. Vzpomínám si, co říkala paní
ředitelka – Jediné, co nedostanete, a to jsem
zakázala, je propiska, protože tu si každý
správný redaktor ukradne. – Sport se zavíral
v pondělí, což bylo pochopitelné, když se
přes víkend hrálo. Tak jsme se dohodli
ve Zbrojovce s tehdejším šéfem vývojového

„Ale to víte, že za tu řadu let byly… Některé
malé, jiné pravda větší. V tehdejší Jihočeské
pravdě, ale to byl velký průšvih, byla fotka
z manifestace na Rudém náměstí v Moskvě.
Ve stejné velikosti byla někde na straně pět
nebo šest fotka vzorných dojiček v Předmíři,
což se dotýkalo našeho okresu. Asi už tušíte,
co se stalo. Přehodily se popisky. Pod fotkou
z Rudého náměstí na titulní straně  byly vzorné dojičky… Myslím, že vedoucího vydání
vyhodili úplně hned, ty další později.  
Novinařina mi dala vedle vzácných setkání
také sebeuspokojení, seberealizaci. Řídil
jsem se radami zkušených matadorů – Ber
novinařinu s pokorou, při psaní měj vždy
na mysli, že to také bude někdo číst, co se
dozvíš, nemusíš nutně vystřílet do jediného
konkrétního článku. Něco se hodí i jindy,
hlavně že to víš ty, čtenář je tvůj pán, musíš si
získat jeho důvěru. – Měl jsem štěstí v životě,
že jsem si tohle povolání vybral a mohl se
mu celý život věnovat. Jsem tomu opravdu
moc rád. Novinařina je krásná, a jak se říká,
že to není práce, ale poslání, já to tak opravdu
cítím.“
FRANTIŠEK A JEDNA HISTORKA Z NOVINÁŘSKÉHO ŽIVOTA

„Nevím, kolik je redaktorů, kteří dostanou
honorář z časopisu, o kterém neměli ani tušení, že vůbec existuje. Mně se to stalo. Přišel
závratný honorář ve výši 150 korun z časopisu Clo Douane, který vydávala Ústřední celní
správa ČSSR. Současně jsem měl ve schránce i obálku, kde byl uvedený časopis s mým
přepsaným rozhovorem z Našich novin
z otevření nové celnice ve Strakonicích.
Potom už mi to bylo jasné, letos je to rovných
padesát let.“  
Za nás za všechny děkujeme za každé vámi
napsané slovo, do kterého jste dokázal dát dar
nejvzácnější – sbližovat lidi, a dovolte nám přijít s přáním pevného zdraví a šťastných Vánoc.  
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

RODINNÉ VÍKENDOVÉ LYŽOVÁNÍ JE LETOS
VE SKIAREÁLU LIPNO O 20 % LEVNĚJŠÍ

Lyžování na Lipně je letos super výhodné. Přestože zdražuje snad téměř
všechno, Skiareál Lipno drží ceny u ledu. Vaši peněženku ale určitě zahřejí, a dokonce vám ani nezamrzne úsměv na rtech. Rodinné víkendové
lyžování je totiž na Lipně o 20 % levnější. Navíc cena dvou a vícedenního
skipasu zahrnuje večerní lyžovačku zdarma a čtyř a vícedenní skipas potěší
vstupem na oblíbenou Stezku korunami stromů zdarma.

lích, kdy je pro ně lyžování náročnější. Výukový prostor je zcela oddělený
od ostatních lyžařů, a tím je zajištěna maximální bezpečnost pro ty
nejzranitelnější. K bezpečnému pohybu lyžařských začátečníků slouží také
pojízdné koberce, které jsou v lyžařské škole čtyři. Lekce v lyžařské škole
mohou využít samozřejmě i dospělí začátečníci, případně i ti, kteří si potřebují lyžařské dovednosti trochu osvěžit nebo vylepšit.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA ŠPIČKOVÉ KVALITY V BEZPEČNÉM PROSTORU

Skiareál Lipno nabízí barevnou paletu zážitků pro milovníky zimních sportů
a odpočinku. Čas strávený společnou zábavou s rodinou je nejlepší investice, kterou můžete udělat, a tak neváhejte a naplánujte si ji už nyní.

K dokonalým podmínkám pro rodiny s dětmi patří také lyžařská škola, která
je jednou z nejlepších v České republice. Téměř stovka profesionálních
a empatických lektorů je k dispozici jak pro skupinové kurzy, tak pro
individuální lekce. V lyžařské škole je navíc s dětmi také oblíbený maskot
celého Skiareálu lišák Fox, který s nimi cvičí a dokáže je zabavit i ve chví-

RV2200488/03

JE ČAS ŘEŠIT, KAM VYRAZÍTE LYŽOVAT. S MENŠÍMI DĚTMI SAMOZŘEJMĚ ZVAŽUJETE NEJEN DÉLKU CESTY, ALE I BEZPEČÍ A KVALITU SJEZDOVEK
A DOSTUPNOST POTŘEBNÝCH SLUŽEB. SKIAREÁL LIPNO Z TAKOVÉHO VÁŽENÍ VYCHÁZÍ JAKO JEDNOZNAČNÝ VÍTĚZ. NABÍZÍ KILOMETRY
PERFEKTNĚ UPRAVENÝCH SJEZDOVEK, BEZPEČNÝ NÁSTUP NA LANOVKY, LYŽAŘSKOU ŠKOLU, SNOW PARK, ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ HOTEL PŘÍMO
U SJEZDOVKY I SKVĚLOU GASTRONOMII A PŮJČOVNU LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO.

www.lipno.info

4. prosince 2022

-20%

a každou následující adventní neděli

na VŠECHNO

Pro držitele
Slevové karty PRIOR

www.prior.cz

Široká nabídka výšek
od 30 do 300 cm

Zpravodaj města Strakonice 

-40%

do 23.

12. 2022

RV2200296/06

NA VEŠKERÉ
ZÁCLONY

Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč

Sleva bude poskytnuta na pokladně, neplatí na zboží v akci a ve slevě.
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ZPRÁVY

Ocenění policistů z okresu Strakonice

plk. Jiří Strouhal, oceněný Petr Tesárek, brig. gen. Luděk Procházka 

Ve středu 5. října 2022 v odpoledních hodinách se v Rytířském sále strakonického hradu
uskutečnilo slavnostní předávání ocenění
strakonickým policistkám a policistům.
Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada
významných hostů. Za všechny lze jmenovat
senátora a ředitele strakonické nemocnice
Tomáše Fialu, za vedení města Strakonice
dnes již bývalého místostarostu Josefa Zocha.
Předávání medailí oceněným se zúčastnil
i brigádní generál Luděk Procházka, ředitel
Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, a za strakonický územní odbor zástupce
ředitele plukovník Jiří Strouhal.
Krajský ředitel vyzdvihl kvalitně odvádě-

foto: archiv PČR

nou práci oceňovaných policistů, za kterou jim
poděkoval a popřál mnoho dalších úspěchů
v policejní činnosti i v osobním životě.
OCENĚNÝMI NEBYLI
ALE JENOM POLICISTÉ

Krajský ředitel udělil Čestnou medaili Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
významnému hostu Tomáši Fialovi, senátorovi
a řediteli Nemocnice Strakonice, a. s., za dlouhodobou a velmi dobrou spolupráci nemocnice s územním odborem Strakonice v oblasti
prevence a spolupráce složek IZS.
Ocenění krajského ředitele jihočeské
policie převzal také Petr Tesárek z Husince,

který v březnu tohoto roku zachránil pohřešovaného nemocného seniora. 84letý muž odjel
ze svého bydliště ve Vodňanech na jízdním
kole. Ve večerních hodinách dojel až do 21 kilometrů vzdáleného Husince, kde si ho všiml
pan Tesárek. Dezorientovaného muže se ujal
a svým vozidlem ho odvezl do Vodňan, kde
ho předal místním policistům. Pan Tesárek
převzal poděkování a pamětní minci.
Během slavnostního ceremoniálu obdrželo
svá ocenění celkem 28 policistek a policistů
strakonického územního odboru.  
Předány byly Medaile Za věrnost  III.
stupně, II. stupně a I. stupně – (18 policistů),
Plaketa Policie České republiky (1 policista),
Medaile Za zásluhy o bezpečnost  (2 policisté),
Čestná medaile policejního prezidenta (3 policisté), medaile Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje II. stupně (3 policisté) a medaile Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje II. stupně (1 policista).
O zpříjemnění celého programu se svým
hudebním vystoupením na žesťové hudební
nástroje postarali hudebníci, Jakub Šimáček,
Jan Řehoř, Kamil Šebek a Viktor Koudelka,
kteří svým vystoupením vytvořili důstojnou
a příjemnou atmosféru slavnostního ceremoniálu. 
Jaromíra Nováková, PČR

Perličky z terénu. Městská policie přeje šťastné a veselé…
Zásahy strážníků bývají všelijaké. Opilci, rváči, narkomané, bezdomovci, řidiči ignorující
značení, senioři, kteří se dostanou do úzkých,
také nepořádky, rozbité věci a zvířátka,
převážně psi toulající se po městě. Od začátku
letošního roku do poloviny listopadu odhalili strážníci 20 trestných činů, zaznamenali
1261 přestupků a 1603 dalších nešvarů, které
nejsou ani trestným činem, ani přestupkem.
A protože rok 2022 bude pomalu končit,
nabízíme čtení k odlehčení – události alespoň
trochu legrační, kuriózní nebo se šťastným
koncem. Krásné Vánoce přeje Městská policie
Strakonice!

MĚSÍČNÍ SVIT UMÝVAČŮM NESTAČIL

Občas to vypadá, že lidem vadí všechno. Třeba, že nesvítí veřejné osvětlení, nebo naopak
že svítí moc. V úterý 29. března v jednu v noci
si na rušení nočního klidu rozsvícenými světly
v nákupní zóně na Katovické stěžoval jeden
muž. Poznamenal, že podle smlouvy mají být
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světla zhasnuta do šesté hodiny ranní. Velitel
směny kontaktoval správce nákupního parku,
aby zjistil, co se děje. Inu, někteří chtějí v tuto
nekřesťanskou hodinu spát, jiní musí pracovat.
Na všech marketech probíhalo v noci mytí
střech, což je prý úkon, který se dle nařízení
musí provádět dvakrát do roka. Umývačům
bohužel měsíční svit nestačil, aby na práci
viděli.

KNÍRAČ S VYTŘÍBENÝM ČICHEM

Výborný čich ho neomylně zavedl do bufetu
na Velkém náměstí. Není řeč o požitkáři
v jídle, ale o knírači, který utekl majiteli. Když
hlídka usazovala psa v autě, ozval se páníček. Knírač tak ve středu 6. dubna nemusel
do útulku.

ze Zvolenské ulice, že směrem k ZŠ Poděbradova jde nějaký chlap, svléká se a leze do aut.
Za pár minut se usídlil v Jednotě v Erbenově
ulici a tady se tedy vyznamenal. Vykřikoval,
že je spoutaný, skákal na pokladní pás, kalhoty
měl na půl žerdi a pořád něco mumlal. Strážníkům se ho podařilo vyvést před prodejnu,
kde výtržníka převzala státní policie. Ukázalo
se, že jde o již odsouzeného recidivistu. Pod
vlivem drog skutečně byl. Navíc při své cestě,
jak dodala policejní mluvčí, poškodil dvě
zrcátka u aut.

RECIDIVISTA S KALHOTAMI NA PŮL ŽERDI

O pořádné pozdvižení se ve čtvrtek 7. dubna
po poledni postaral muž, kterému návykové
látky už asi vymyly mozek. Nejprve volali lidé

Kuriozita z letošního MDF

text a foto Jaroslava Krejčová, MP
Pokračování příště
Zpravodaj města Strakonice

PO STOPÁCH MINULOSTI

Bavorové, johanité a kostel sv. Prokopa – II. část
Pokračování
z předešlého čísla
Strakonický hrad a přilehlý kostel začal budovat
v 1. třetině 13. století
Bavor I. I když D. Menclová spatřuje dle jména
původ rodu v Bavorsku,
jiní historikové zastávají
názor, že Bavorové byli
původem Čechové, neboť
Bavor I. zasvětil kostel
v Strakonicích sv. Vojtěchu, tedy českému světci.
Kořeny rodu lze spatřovat Znak maltézských rytířů prostupuje celým kostelem
na Moravě. Jeho členové
zastávali již ve 12. století a na počátku
V roce 1225 získal řád sv. Jana Jeruza13. století důležité úřady (např. úřad králémského (později též zvaný johanitský
lovského číšníka, maršálka a komorníka
či maltézský) první statky na Strakonicolomouckého biskupa). Bavor I. s přídomku od manželky Bavora I. V roce 1243
kem ze Strakonic se objevuje poprvé jako
daroval Bavor I. se svou chotí johanitsvědek na listině vydané Václavem I.
skému řádu část strakonického hradu
v roce 1235. Pohybuje se v blízkosti
s kostelem sv. Vojtěcha (dnes sv. Prokopa)
panovníka a zapojuje se do vyšší politiky.
a několik okolních vesnic. Na hradě tak
Za Přemysla Otakara II. zastával úřad
došlo k soužití rodu Bavorů a johanitů.
zvíkovského kastelána a v roce 1254 byl
Listina datovaná do roku 1243 pravděpojmenován nejvyšším komorníkem českého
dobně pochází z roku 1253 a potvrzuje již
krále. Rodové znamení v podobě střely zísstávající stav. Náklonnost řádu projevovali
kal za účast v boji o Akkon v době křížové
Bavorové různými dary do roku 1359.
výpravy, kterou vedl rakouský vévoda LeoBavor II. Veliký, syn Bavora I., maršálek
pold VI. (1198–1230). Na počest návratu
Českého království a purkrabí na hradě
věnoval Bavor I. řádu sv. Jana JeruzalémZvíkov, se oženil s nemanželskou dcerou
ského, se kterým se ve Svaté zemi setkal,
Přemysla Otakara II. Anežkou. Jejich
část svých statků ve Strakonicích.
syn Bavor III., rovněž purkrabí na hra-

Světlo života a naděje

Prodlužující se noci,
dlouhé večery – leckdy nás nepříjemně
omezují, jindy nám
ale dávají příležitost
k prožití důležitých
aspektů života. Ač
mnohé ohrožuje situace kolem energií,
v posledních letech jsme svítili nejen tam,
kde bylo třeba, ale mnohdy i „jen tak“
nebo esteticky. Nebylo tomu ovšem vždy
tak. Světlo, životodárná síla slunce, pomoc
v orientaci i ve správném vidění reality.
V tomto smyslu lidé minulých staletí ještě
silněji vnímali jak reálnou potřebu světla,
tak jeho symbolickou výpověď.
Svíce či lampy proto v kostele mají nejen
Zpravodaj města Strakonice 

praktický význam (spíše v minulosti, kdy
sloužily k osvětlení potřebných prostor), ale
i symbolický. Již proměna zdroje (vosku či
oleje) z hmoty do energie světelné či tepla
je člověku znamením. Vždyť i člověk má
hmotných statků využívat k dobru, které je
i duševní, duchovní či vztahové.
Oheň, který byl po dlouhá staletí jediným zdrojem osvětlení, se v náboženském
životě používá též jako symbol Božího
působení, jelikož přináší jak světlo, tak
teplo. Nakonec tavením dochází k čistění
kovů, podobně jako potřebuje očistit mnohdy nitro člověka.
Zásadní svící v kostele je paškál. Zapaluje
se o Velikonocích a připomíná zmrtvýchvstání Krista, tedy zásadní křesťanskou na-

foto: Markéta Bučoková

dě Zvíkov, se jako poslední zapojoval
do vyšší politiky. Rodové panství rozdělil
mezi sebe a své bratry. Sám spravoval
Bavorov, Strakonice získal Vilém, Blatnou
Mikuláš. Bezdětný Vilém připověděl strakonické panství králi, nakonec připadlo
jeho synovci Bavorovi IV., synu Mikuláše z Blatné. Bavor IV. obrátil pozornost
na osadu Strakonice, kterou roku 1367
povýšil na město. Za jeho vlády začaly
vznikat spory mezi Bavory a johanity.
Po smrti Bavora IV. spravoval strakonické
panství 14 let Zdeněk Lev z Rožmitálu,
poručník dědiců Břeňka a Jana. Ti se ujali
panství kolem roku 1394. V důsledku
špatného hospodaření byli nuceni panství
prodat, mizí jako potulní váleční rytíři.
Blanka Madová

ději. Proto se užívá i při křtech a pohřbech.
Zdobení kromě kříže nese symbol řeckých
písmen alfa a ómega, protože v Bohu je
počátek a cíl všeho. Letopočet naznačuje
plynutí času, přičemž Bůh je věčný. Od tohoto symbolu pak přebírají svůj význam
i svíce na oltáři, u svatostánku, ale i na hrobech našich zemřelých. Naději reprezentují
svíce nejen v adventu, ale také při svátku
Uvedení Páně do chrámu 2. února (lidově
Hromnice), kdy se žehnají svíce pro osobní
modlitbu. Ano, i zapálení svíčky doma,
nejen při modlitbě, může být symbolem
světla, kterým je nám Boží přítomnost.
Kéž vám zazáří v každé chvíli pravé
světlo!
Roman Dvořák, farář
prosinec 2022
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ŠKOLSTVÍ

Čtenářem se dítě nerodí, čtenářem se stává čtením

Čtení rozvíjí nejen paměť a představivost, ale také
myšlení
foto: archiv ZŠ

Jedním z pilířů vzdělávání je rozvíjení čtenářské gramotnosti. Čtenářem se dítě nerodí,
čtenářem se stává čtením. Základní škola
Povážská podporuje čtenářství nejen samostatnými akcemi a projekty přímo ve škole,
ale i zapojením do celostátní kampaně obecně
prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem.
Posláním této společnosti je prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský
význam pro rozvoj jejich emocionálního
zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné
pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut
předčítání denně. Každý den.
V průběhu celého školního roku se žáci
zapojují do akcí, které jsou spojené s čtením,
tradicí se staly dílny čtení pro předškolní
děti MŠ Šumavská. Projekt, který začal před
osmi lety, přerušilo uzavření škol v minu-

lých dvou letech. V pátek 7. 10. vybraní žáci
z 8. A pod mým vedením dětem četli několik
kapitol z knihy Kamínek autorky Michaely
Fišarové a pak jim darovali kamínek. Paní
učitelka Zdeňka Žílová je v prostorách školní
družiny seznámila se základními pravidly
čtenářské dílny a správným zacházením s knihou. Děti si vybraly knihu, jež je zaujala, a namalovaly obrázek, který si odnesly společně
s kamínkem. Příběh o Kamínku si společně
dočtou a kamínek pomalují ve školce. Další
smysluplnou akcí, do níž se zapojil celý 2.
stupeň a tři třídy 1. stupně, byl Slovoslet – dny
poezie, mluveného slova a hudby nejen pro
školy. Děti zjistily, jak porozumět poezii, kterou máme v hlavě, jak tvořit básně, které nám

vyčistí hlavu. Kde vzít odvahu dělat v životě,
co mě baví, jak jít za svými sny. Pohráli jsme
si se slovy, vstoupili do temného lesa Perníkové chaloupky. Působivé byly 4 z Kytice.
Autorsky zpracované balady Karla Jaromíra
Erbena vtáhly všechny posluchače do temných, téměř hororových časů dávných příběhů
zcela současnou formou. Dílny byly přínosem
k sebepoznání a tvůrčí aktivitě.
Zážitkem nejen pro děti je společná odpolední dílna čtení s rodiči. Po úspěšné loňské
premiéře, na přání rodičů, čekají 7. A již
za několik týdnů, těsně před vánočními svátky,
další společné chvíle s knihou. Věřím, že
budou příjemným dárkem všem zúčastněným.

Jana Kohoutová

Předčítání utváří pouto mezi čtenářem a knihou 

foto: archiv ZŠ

Dopoledne dětí z MŠ Spojařů zpestřili pejsci
Tři psi plemene erdelteriér (Kitty,
Marthy a Cipísek) navštívili školku
MŠ Spojařů s výchovným programem
Interhaf. Paní Milada Žváčková
aktivním zapojením dětí do rozhovoru
a do her vysvětlovala společně se svými
psími kamarády dětem, jak se máme
k pejskům chovat a že bezpečnost je
vždy na prvním místě. Upozornila děti
na to, že nesmí nikdy zapomenout,
že i když je pejsek roztomilý, pořád
má zuby a umí je použít. Pejsci nám
názorně ukázali, co všechno jsou
schopni se naučit. Během mrazivého,
ale slunečného dopoledne jsme venku
na čerstvém vzduchu s psími kamarády
zvládli i rozcvičku.

Kolektiv MŠ Spojařů
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Děti se učily, jak se mají chovat ke čtyřnohým kamarádům 

foto: archiv MŠ

Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Stříbro pro Strakonice

Zpravodaj města patří do skupiny nástrojů,
jimiž veřejná instituce, jakou je město, komunikuje se svými občany. Úroveň jednotlivých
sdělovacích kanálů posuzuje na území České
republiky společnost Kvalikom. Jde o spolek
věnující se posuzování kvality komunikace
institucí směrem k veřejnosti.
V letošním roce se Zpravodaj města
Strakonice umístil v soutěži Radniční listy
roku 2022 na druhém – stříbrném místě
v krajském kole. Za redakční radu považujeme naše umístění za obrovský úspěch,
přihlédneme-li ke skutečnosti, že hodnoceno
bylo 87 periodik v kategorii municipality nad
10 tisíc obyvatel.

Zpravodaj města Strakonice 

Střecha kostela
na Podsrpu

Porota se shodla na tom, že Zpravodaj je
velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem, podávajícím kvalitní
přehled o dění ve městě, a to nejen zprávami
z radnice, ale také zprávami informujícími
o činnosti spolků, sportovních klubů, kultuře,
společenských i politických tématech.
Za vedení města starosta Břetislav Hrdlička poděkoval všem členkám redakční rady
za jejich práci.
I pro nás jako tvůrkyně zpráv je to obrovská výzva a zároveň závazek pokračovat
v dobré práci a nabízet takové zprávy, které
budou čtenáři rádi číst.
Markéta Bučoková, PR

Práce na kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu
foto: archiv farnosti

V závěru roku probíhá další etapa rekonstrukce střechy kostela Panny Marie
Bolestné na Podsrpu. Celkově se jedná
nejen o krytinu, ale především o opravu
krovů a pozednic, která je nutná. Letošní
práce se odehrávají v horní části mansardové střechy. Hotovo je již nad presbytářem,
jihozápadní část lodi a věžička. Oprava
je podpořena Ministerstvem kultury ČR
(v programu PZAD) a celková částka pro
letošek činí 780 000 Kč. Podíl farnosti
hradíme ze sbírek a darů. Díky všem dobrodincům!
Roman Dvořák, farář
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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:

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

KompletMobil s.r.o., Lidická 205, Strakonice

telefon: 724 181 857

Všem našim
klientům
přejeme klidný
advent

ODBORNÝ

RYCHLOSERVIS
• NEJVĚTŠÍ VÝBĚR MOBILNÍCH TELEFONŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ V REGIONU

Všem našim
klientům
přejeme klidný
advent

• SKLADEM VÍCE JAK 1000 KUSŮ
NA PRODEJNĚ I NA E-SHOPU KOMPLETMOBIL.CZ

MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ A NOTEBOOKŮ
• přehrání SW, FW, zrychlení, vyčištění, odvirování
• záloha dat – foto, kontakty, obnova dat
z nefunkčního telefonu
• odblokování: Google účet, Xiaomi účet, kód
telefonu, gesto, sítě
• DIAGNOSTIKA ZÁVADY ZDARMA
• vystavení potvrzení pro pojišťovny
• jsme plátci DPH
RV2202176/01

• servis APPLE i na počkání, iPhone, iPad, iPod,
MacBook
• opravy zařízení všech typů a značek
• NOVĚ SERVIS CAT, BLACKVIEW, XIAOMI,
Doogee atd.
• odborné lepení dotyků, skel, LCD
• opravy nabíjení, konektorů, ﬁltrů
• opravy po pádu, zásahu kapalinou
• používáme ORIGINÁLNÍ nebo CERTIFIKOVANÉ
díly se zárukou

