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↑ ŽEHNÁNÍ věnců, společné zpívání
u stromečku a nakonec slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Takový je
program k zahájení adventního času
v Římově. Akce začne v sobotu
v osmnáct hodin na místní návsi.
Rozsvícení vánočního stromu připravili
také v Mokrém Lomu, na tamní návsi
se mohou občané v neděli kromě
stromečku těšit na pravý vánoční punč.

Obcí se vydají se zimní královnou
Adamov / Hůry – Program na první adventní neděli chystají v Adamově a Hůrách. Konat se zde
v neděli bude akce zvaná Andělská cesta. Nejen že
se tu bude slavnostně rozsvěcet vánoční stromek,
zavítá sem také zimní královna, letos však i se
zimním králem. Začátek akce je v 17 hodin
v Hůrách. Poté se průvod vedený zimním králem
a královnou vypraví do Adamova. A když bude zima, nevadí, přichystané bude i něco teplého na zahřátí. (ks)

Vyrobte si vlastní adventní věnec
Horní Stropnice – Tradiční adventní tvořivou dílnu připravují na nedělní odpoledne (od 13 do 16 h)
skauti z Horní Stropnice. Do příjemného prostředí
klubovny ve dvorním traktu zdejší fary jsou zvány
nejen děti, ale i jejich rodiče. Společně budou vyrábět adventní věnce, kdo si neví rady, může se spolehnout na rady zkušených tvůrců. S sebou je dobré
mít korpus na věnec, svíčky a ozdoby, materiál bude možné ale i koupit na místě. (hst)

Ke Vranovu sázeli novou alej
Dražíč – Více než stovka ovocných stromů tvoří
novou alej mezi Dražíčí a Vranovem. Podle starostky Dražíče Aleny Dědičové se na sázení sešlo přes
dvacet lidí z různých spolků v obci. „Na to, jaké
bylo o víkendu počasí, se nás sešlo hodně,“ zdůraznila Alena Dědičová a dodala, že v místě bývala
třešňová alej. Nově vysázené jsou od Vranova třešně a blíže k Dražíči švestky a jablka. „Máme v obci
firmu, která se stará o zeleň, ta nám odborně pomohla. Podpořil nás i grant Nadace ČEZ,“ doplnila
k akci Alena Dědičová. (win)

Dubné přistaví školu pro další obce
Dětí v obcích přibývá a
školy je již nestačí pojmout.
JANA ZUZIAKOVÁ

Dubné – Na jedné straně
radost, na druhé obavy pociťuje starostka Božena
Kudláčková. Obec se chystá
na přístavbu základní školy,
kterou nyní navštěvuje 329
žáků. Do naplnění kapacity
chybí jedno volné místo.
„Potřebám Dubného by
současná velikost školy stačila, ale do našeho školského obvodu spadá dalších
devět obcí. A dojíždějí děti
i odjinud,“ vysvětluje starostka. Proto obec musí
přistavět pavilon s dalšími
šesti třídami, dvěma učebnami pracovního vyučování
a sociálním zařízením a
šatnami. Shodli se na tom
zastupitelé na jednání, na
něž byli pozváni i starostové
těchto obcí „Takže nám nezbývá nic jiného, než vzít si
40milionový úvěr,“ bilancuje Božena Kudláčková.
Do prosince chce obec
podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu. Pokud bude Dubnému přiznána, pokryje 90 % uznatelných nákladů této investiční akce. Kvůli novým třídám
se 120 žáky je ale zapotřebí
rozšířit kuchyň a jídelnu – a
to už jsou neuznatelné náklady, které nelze z dotace
hradit.
O potřebné finanční prostředky by se mohly s Dubným podělit obce, jejichž
děti budou školu navštěvovat. Příspěvky by mohly
přijít ze Žabovřesk, Lipí,
Branišova, Čakova, Jankova,
Vítkovic, Habří, Závrat,
Hradců. O této spoluúčasti

KAMARÁDI přibudou současným školákům v Dubném, kde na jaře začne stavba pavilonu se šesti třídami, dvěma učebnami, sociálním zařízením, šatnami. Foto: Deník/Radka Doležalová

ZA ŠKOLÁKY by se měly jejich obce podílet na úhradě úroků
z úvěru, který bude čerpat Dubné na přístavbu školy. Náhled: ZŠ Dubné

budou jejich starostové informovat na domácí půdě a
vše bude otázkou vzájemných jednání. „S tímto řešením souhlasíme a za naše
tři čtyři děti rádi zaplatíme,“
řekl nám starosta Závrat
Tomáš Štícha. Hlava obce
Lipí Stanislav Kysela tuto

Čakovští včelaři chystají po letech ples

Seniory pozvou
na Václavanku

Spolky

Borek – Mažoretky, vystoupení dětí ze základní školy
nebo Rožmitálské tanečnice
nabídne setkání seniorů,
které připravuje obec Borek.
V první prosincový pátek
se akce uskuteční v sále
kulturního domu a vedle
moderování Josefa Maxy se
mohou účastníci těšit i na
kapelu Václavanku, která
zahraje jak k poslechu, tak
k tanci. (win)

EDWIN OTTA

INZERCE

Zlatá horečka atakuje vrchol

jednak slabší dolar, jednak obavy
ohledně vývoje světové ekonomiky
a v neposlední řadě očekávané kroky Evropské centrální banky. Výkup
drahých kovů je v současné době

nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální hodnota je na Londýnské burze okolo 31 000 Kč za unci.
V souladu s vývojem hodnoty české koruny se cena ryzího zlata vyšplhala od začátku roku 2016 až
na 1000 Kč za 1 gram. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno proměnit i na částky přesahující desetitisíce,“ konstatuje managerka Zlaté
Investiční Banky, která podle svých
slov za poslední dobu pocítila značně stoupající počet zákazníků.
Paní Marie Tichá se rozhodla
navštívit Zlatou Investiční Banku
v Českých Budějovicích na Lannově
třídě a informovat se o výkupních
cenách. „Měla jsem několik starých
prstenů po prarodičích, ale rozhodně jsem je nechtěla prodat pod
cenou. Zaujala mě nabídka Zlaté
Investiční Banky, která nabízí dost
vysoké ceny za výkup. Obdrženou
částkou jsem byla skutečně mile

překvapena, dostala jsem přes 12
tisíc korun,“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách se
můžete přijít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný personál, diskrétní prostředí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí. Pobočka
je pro Vás otevřena na Lannově
třídě č. 55/31 naproti OD Prior
a to od pondělí do pátku od 9:30
do 17:00 tel. číslo 374 449 072,
www.zlatainvesticni.cz. Neváhejte
a přijďte se informovat o ceně Vašeho
zlata ke skutečným profesionálům.
Vše bez úředních průtahů a s profesionálním zjištěním ryzosti kovu. (pi)
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Výkup zlata a stříbra je nejlepší ve Zlaté Investiční Bance
Celosvětový trh se zlatem zaznamenal v posledních týdnech opět
nárůst ceny tohoto drahého kovu.
Mnoho z nás většinou ani netuší,
jaké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polámané šperky, staré mince, zlaté zubní
korunky, stříbrné příbory, či z módy
vyšlé šperky. Podle světových komoditních zpráv tlačí cenu vzhůru

možnost vidí také pozitivně.
„Školu nutně potřebujeme,
už dnes chodí do Dubného
našich padesát školáků, což
je nejvíce ze spádové oblasti. A stále se u nás rodí
mnoho dětí. Vůbec si neumím představit prvňáky
dojíždějící do Českých Bu-

dějovic,“ hodnotí situaci
starosta. V pondělí budou
zastupitelé schvalovat podíl
na splácení úroků z úvěru
Dubného. „Podle počtu dětí
to bude kolem půl milionu
ročně,“ shrnul Stanislav Kysela a dodal, že co je pro
děti, je dobré.
V případě, že Dubné ale
nebude mít štěstí a na dotaci nedosáhne, bude situace napjatá. „Vloni jsme neuspěli s dotací u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro nás, obec
s 1 500 obyvateli, je to pěkně velké sousto! Samozřejmě že nejdůležitější je investovat do dětí, ale s pomocí státu, kraje,“ míní starostka obce, jejíž roční rozpočet počítá na investice
s osmi miliony korun. Práce
na zvětšení školy začnou na
jaře.

Čakov – Upozorňují na
kvality českého medu a jeho
význam pro zdraví, vysazují
aleje ovocných stromů a také chystají po letech obnovu včelařského plesu. To vše
patří k Základní organizaci
Českého svazu včelařů Čakov, která byla založena už
v roce 1925.
„V současnosti máme 47
členů,“ říká jednatel včelařů
Ondřej Janáč a dodává, že
v čele organizace stojí už
řadu let Vladimír Šámal.
Ten také patřil před časem
k iniciátorům výsadby
ovocných alejí ve vesnicích,
kde spolek působí. Na čtyři
sta včelstev, o která se chovatelé sdružení v čakovské
organizaci starají, je totiž
domovem nejen v Čakově,
ale také v Čakovci, Holubovské Baště, Jankově, Holašovicích, Záboří, Lipanovicích, Strýčicích nebo Radošovicích.
Původně byli členové jen
z Čakova, ale po druhé světové válce začaly změny,
které zhruba před dvaceti
lety ustálily obvod působnosti organizace v nynějším
rozsahu. „Hlavním naším
úkolem je udržet a zvyšovat
počet chovaných včelstev,
získat nové, hlavně mladé
zájemce o včelaření. Celkový
počet včelstev v Česku stále

V HOLAŠOVICÍCH. O propagaci včelařství se čakovští chovatelé
starají i na Selských slavnostech v Holašovicích. Na snímku jsou za
stánkem zleva předseda ZO Vladimír Šámal, Václav Žalud a Vladimír Bezděka. Zájemci si pod mikroskopem mohli prohlédnout i nepřítele včel, roztoče varroa destructor. Foto: archiv Vladimíra Bezděky

klesá a tento nežádoucí stav
je nutné zastavit,“ zdůrazňují čakovští včelaři a sami
tomu napomáhají vedle
chovu třeba i zmíněnou
výsadbou.
„Předminulý týden jsme
zakládali třířadou alej na
místě, kde byla původně
pastvina. Vetšinou je to mix
odrůd. Sázíme třešeň, hrušeň, jablko, švestku, tradiční
odrůdy,“ říká Ondřej Janáč,
který po Vladimíru Šámalovi převzal hlavní „starost“
o nové aleje. Za posledních
přibližně patnáct let se vysázely stovky stromů. „Myslivci se starají o les, kdo jiný, než včelaři, by se měl
starat o ovocné aleje,“ říká
Ondřej Janáč s tím, že stromořadí jsou přínosem pro
včely i pro krajinu.
K čakovské organizaci
patří i Budějčáci. Na venkov
za pilnými dělnicemi dojíždí

ALEJE. K činnosti včelařů z Čakova a okolí patří i sázení alejí.
Foto: archiv Ondřeje Janáče

nejen předseda včelařů, ale
třeba i Vladimír Bezděka.
„Včelařskou základnu mám
v Čakovci u bratra,“ říká
Vladimír Bezděka s tím, že
pečuje o 27 včelstev. „Včelařili můj děda a táta,“ naznačuje rodinnou tradici
v oboru Vladimír Bezděka.
V lednu chtějí Čakovští
obnovit tradici svých plesů.
Do Holašovic pozvou zájemce na 7. ledna.

