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           OTAVAN 
             Zpravodaj SOSP  

2/2016 
Centrum společných služeb 

Sdružení obcí středního Pootaví, Husovo nám. 5, 387 11 Katovice 
 

www.strednipootavi.cz, sosp.st@seznam.cz 

kontaktní adresa: Palackého nám. 1090, Strakonice 

 

Předseda SOSP: Jiří Janus, kontakt: 602 140 241                                               Manažer CSS: Ing. Mgr. Jiřina Karasová, kontakt: 606349724 
Místopředseda SOSP: Miroslav Kolářík, kontakt: 724 181 044                          Specialista CSS: Miluše Tlapáková, kontakt: 607123213 
 

Zapojené obce: Droužetice, Horní Poříčí, Chrášťovice, Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty-Hradec, Mnichov, Novosedly, 
Pracejovice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Únice, Volenice, Zvotoky 
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Co je u nás nového? 

Kouzlo Vánoc 

Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody, nebo by alespoň měly být. Zdá se, že rok od roku je méně klidu a méně 
pohody. Jsou to i svátky světla a naděje. Oslavujeme narození Ježíše Krista, jež přinesl spásu našim duším a ukázal 
cestu, po které bychom se měli ubírat životem. 

V adventní předvánoční dobu je čas na chvíli se zastavit ve svém běhu životem, ohlédnout se a třeba ve své další 
pouti ubírat trochu jiným směrem.  

 UPEČTE SI S NÁMI  

MASARYKOVO VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
170g lískových oříšků, 300g hl. mouky, 200g másla, 100g moučkového cukru, 1 žloutek, cukr na obalení 
 
POSTUP PŘÍPRAVY 
Celé lískové oříšky opražíme na plechu při 210C asi 10 minut.  
Poté promneme v utěrce a namočíme na 1/2 hodiny do horké vody.  
 
Ostatní suroviny smícháme, oříšky lehce obalíme v hl. mouce a vmícháme do těsta.  
Spojíme a vytvarujeme 4 válečky o průměru asi 3-4 cm.  

 
Zabalíme do fólie a necháme ztuhnout do druhého dne v lednici.  
Poté válečky krájíme ostrým nožem na asi 0,5 cm tenké plátky,  
pokládáme na pečící papír a pečeme na 180C asi 9-10 minut (dorůžova).  
Teplé obalujeme v moučkovém cukru.  
Je to obrovská lahoda a hlavně to zvládne opravdu každý.  
 

ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI  
 
 

NESEM VÁM NOVINY 
 

Nesem vám noviny, poslouchejte, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 

Slyšte je pilně a neomylně, 
slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 

 
Synáčka zrodila čistá Panna, 
v jesličky vložila Krista Pána. 

Jej ovinula a zavinula  
jej ovinula a zavinula plenčičkama. 

 
K němužto andělé s nebe přišli, 

i také pastýři jsou se sešli. 
Jeho vítali, jeho chválili,  

jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. 
 

Anděl Páně jim to sám přikázal 
když se jim na poušti všem ukázal, 

k Betlému jíti, neprodlévati  
k Betlému jíti, neprodlévati, hned rozkázal. 
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ZAMYSLETE SE S NÁMI  
Jak na Nový rok – tak po celý rok 

Proto se traduje, že bychom se měli vystříhat hádek a mrzutostí. To, co se na Nový rok z domu vynese, bude tam po 
celý rok chybět. Nesmí se ani nic vymetat z místnosti, aby se štěstí nevymetlo. Ten den taky nesmí hospodyně prát ani 
věšet a sušit prádlo, sic se do roka usouží nebo přivolá domů nemoc či smrt. Na Nový rok nesmí přijít na stůl drůbež, 
tedy nic co má křídla, aby štěstí neulétlo, ryba, aby štěstí neuplavalo a zajíc, aby štěstí neuteklo. Na novoroční stůl 
patří čočka, která přináší peníze a vepřové maso – prasátko přináší štěstí.  

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM KOUZELNÉ VÁNOCE, 

HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTMI CSS: 

Příprava strategií obcí 
Průběžné proškolování pracovnic 
Informace o dotačních titulech 
Rozpracování projektů 
Zajištění designu webu 
Dokončení realizace projektů: Mnichov. Krejnice, Volenice, Kladruby 
Příprava dotace pro DT 7/2017 
VH SOSP 19. 12. 2016 – součástí je 2. setkání starostů CSS 
 
NOVINKY NA ROK 2017 
 
Nové webové stránky svazku 

Na příští rok pro Vás připravujeme společně s firmou Šumavanet nové uspořádání webu včetně nového, hezčího designu www stránek, které 
budeme neustále vylepšovat a aktualizovat tak, aby nejen vyhovovaly návštěvníkům těchto stránek, ale hlavně Vám starostům obcí svazku. 
Odkaz náhledu Vám zašleme do emailu. 

Naučná stezka Kněží hora 
Bude zrealizována v roce 2017 za finančního přispění destinačního managementu Prácheňsko a Pošumaví a zapojení občanů. 
 
 

V následujícím roce se budeme těšit na setkávání s Vámi, společně budeme naplňovat cíle CSS. 

 

Informace pro občany: otázky, týkající se práce CSS a SOSP Vám zodpovíme na uvedených kontaktech   „Otavanu“, nebo na zveřejněných 
telefonních číslech. Budeme rádi i za podnětné náměty k naší práci.  

 


