ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Květen 2022

Novoruština…
Rusky rozumím. Kdysi jsem z tohoto jazyka i odmaturoval.
Pravidelnými návštěvami zemí bývalého Sovětského
svazu jsem si jazykové znalosti udržoval. Nyní mám pocit,
že ruštině přestávám rozumět. Sleduji v České televizi
vyjádření Vladimíra Putina k válečným bojům na Ukrajině.
Na liště ve spodní části obrazovky běží český překlad. Ne,
nepletu se. Sluch i zrak mně slouží. A přece… Vladimír
Vladimírovič říká operace, myslí válka. Říká osvobozování,
myslí okupace. Říká příměří, myslí odstřelování civilních

objektů. Říká Rusko, myslí já Vladimír Vladimírovič Putin.
Pomalu se v tom začínám orientovat. Říká ano, myslí ne.
Říká bílá, myslí černá. Inu, i jazyk se vyvíjí. Přesto
mi to nedá a nad tou novoruštinou se hlouběji zamyslím
a… „bingo“. To není nová verze jazyka. To ruský prezident
nehovoří novoruštinou. On normálně sprostě lže! Asi je to
móda, že někteří prezidenti lžou. Ostatně, máme s tím jisté
osobní zkušenosti.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
se uskuteční ve středu 11. května 2022 od 18 : 30 hodin
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
v Komunitním centru ve Strunkovicích nad Blanicí
www stránkách městyse.
(budova Obecního hostince).
• Příspěvky do červnového čísla Zpravodaje můžete
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
nejdéle do pondělí 23. května 2022.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne • Schválilo seznam investičních akcí ZŠ, MŠ a neformálního
13.4.2022 po projednání a hlasování:
vzdělávání ve Strunkovicích nad Blanicí na období
• V souvislosti s navýšením ceny vodohospodářského
2021 - 2027. Aktualizací se tak plánované akce rozšiřují
např. o rekonstrukci otopné soustavy, elektrorozvodů,
majetku městyse schválilo „Plán financování obnovy
fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo pro budovu
vodovodů a kanalizací městyse Strunkovice nad Blanicí
na období 2022 až 2031“. Ten tak zahrnuje růst nájemného
2. stupně ZŠ a MŠ.
této infrastruktury, ze kterého by měly být financovány • Vzalo na vědomí informaci o pomoci Ukrajině.
opravy vodovodů a kanalizací.
V souladu s usnesením vlády by městys měl zajistit
ubytovací kapacity pro 17 běženců. Byly vytipovány
• Neschválilo prodej pozemku KN 538/3 v k.ú. Svojnice.
• Schválilo prodej pozemku KN 897/19 v k.ú. Strunkovice
objekty městyse a po dohodě s vlastníky i soukromé
nad Blanicí.
objekty tak, aby byla splněna požadovaná kapacita.
V souvislosti s tím se dokončily úpravy obecního bytu
v budově 2. stupně ZŠ a bylo nakoupeno vybavení.
Od 1. května by zde měla být ubytována ukrajinská
rodina. Bylo započato s rekonstrukcí bytové jednotky
v objektu bývalé školy ve Velkém Boru. Pro ubytování
budou využity i ubytovací prostory Obecního hostince.
Další kapacity jsou z řad soukromých osob.
Městys je nadále v kontaktu s vedením partnerské obce na
Zakarpatí (Verchnij Bistrij). Oblast není přímo postižena
válkou. Přes městečko ale prchají utečenci a jsou zde
ubytováni obyvatelé postižených oblastí z východu
Ukrajiny. Na zasedání Zastupitelstva z 8.9.2021 bylo
schváleno nabídnout této partnerské obci jako dar starší
hasičský automobil Avia A30K od SDH Strunkovice.
Den Země str. 5
O automobil nyní zástupci partnerské obce projevili zájem.
Foto: Karel Matějka
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V současné době se řeší provedení technické prohlídky,
případných oprav a administrativní úkony související
s převodem automobilu a převozem do zahraničí.
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse
(Úřad / Zastupitelstvo / Zápisy ze zastupitelstev).

6. května (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Ztracené město
USA, Aaron Nee, akční dobrodružná komedie,
92 min., české titulky
13. května (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Ježek Sonic 2
USA, J, Jeff Fowler, akční komedie, 110 min.,
český dabing
20. května (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Známí neznámí
ČR, Zuzana Marianková, komedie, 95 min.
27. května (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Zlouni
USA, Pierre Perifel, animovaná akční komedie,
100 min., český dabing
29. května (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Poslední závod
ČR, Tomáš Hodan, drama, 100 min.

Kulturní a sportovní akce

• Oslavy 1. máje v Šipouně pořádá Osadní výbor Šipoun
ve spolupráci s SDH Šipoun. Prvomájový průvod
dorazí z Trsovek na náves do Šipouna ve 14:00 hodin.
Na návštěvníky čeká občerstvení a hudební doprovod.
• Tradiční cyklovýlet nejen na Javorník se uskuteční
v neděli 1. května. Odjezd ze Strunkovic z náměstí
v 8 : 30 hodin. Dalším místem, kde se můžete připojit,
je v 9:00 hodin náměstí ve Vlachově Březí.
• SH ČMS, okrsek Strunkovice nad Blanicí, zve v sobotu
7. května 2022 na okrskovou hasičskou soutěž. Začátek
v 12:30 hodin na hřišti v Dubu u Prachatic.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice
nad Blanicí, pořádá v sobotu 7. května 9. ročník soutěže
O pohár SSAŠ ve střelbě z malé odstřelovačky. Začátek
v 9:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
• Kulturní a sociální komise městyse ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Strunkovice nad Blanicí pořádá v neděli 8. května
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
2022 v kulturním domě ve Strunkovicích od 14:00 hodin
Městys Strunkovice nad Blanicí.
oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí děti
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
z místní MŠ a ZŠ. Občerstvení zajištěno. Všichni jste
který na každou vstupenku poskytuje
srdečně zváni.
Městys Strunkovice nad Blanicí.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
nad Blanicí, pořádá v sobotu 21. května závody ve
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
střelbě z vojenské pušky. Začátek v 9:00 hodin na
střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
• Městys Strunkovice nad Blanicí zve na tradiční sportovní více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
klání Strunkovice versus Strunkovice, které se uskuteční Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
ve Strunkovicích nad Volyňkou v sobotu 28. května kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
od 9:00 hodin. Družstva ze Strunkovic nad Blanicí i na www.strunkovicenadblanici.cz/aktualne/program-kina.
a Strunkovic nad Volyňkou se utkají v řadě soutěžních
disciplín (nohejbal, volejbal, hokejbal, stolní tenis,
pétanque, víceboj družstev...). Zájemci o reprezentaci • Dětský den (Svojnice, 11.6.)
Strunkovic nad Blanicí v některém ze soutěžních družstev • Dětský den, závody ve střelbě ze vzduchovky
(střelnice Strunkovice, 11.6.)
se mohou hlásit na tel. č. 730 621 630 nebo 736 642 811.
• Pouť ve Velkém Boru, procesí ke sv. Trojici
(Velký Bor, 12.6.)
Připravujeme na červen 2022:
• XXII. ročník fotografické výstavy Foto na provázku • Mexický pétanque, XIII. ročník turnaje v pétanque dvojic
(sportovní areál, Strunkovice, 18.6.)
s doprovodným kulturním programem
• Memoriál J. Mottla, místní přebor ve střelbě z malorážky
(KD a sportovní areál, Strunkovice, 4. - 5.6.)
a pistole (střelnice Strunkovice, 25.6.)
• Noc kostelů (kostel sv. Dominika, Strunkovice, 10.6.)

Z kulturního dění
Červinková a další muzikanti doprovodného bandu
Oskara Petra zahráli časem prověřené hudební kousky
kapely Marsyas.

Duben byl doslova nabytý kvalitní kulturou.
• První dubnovou neděli (3.4.) se v kině uskutečnil
koncert „Vzpomínky na Marsyas“. Ondřej Fencl, Bára
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• Do říše Inků se mohli návštěvníci Komunitního centra • Prezentace knihy Jany Pártlové „Když má nás někdo
rád“ o našem rodákovi, mlynáři, kantorovi a sbormistru
vydat s Karlem Peškem na jeho cestopisné přednášce
„Turistika v říši Inků“ (7.4.).
Theodoru Pártlovi se uskutečnila v neděli 24. dubna
v místním kině. Knihu představil, pořad moderoval a na
• Hasiči ze Svojnic opakovaně a úspěšně zorganizovali
v sále KD ve Svojnicích (9.4.) taneční zábavu s dechovou
klavír hrál varhaník a skladatel Mikoláš Troup. Na housle
hudbou Babouci. Sál i přilehlý výčep byl plný. Takovou
hrál člen České filharmonie Vítězslav Ochman. Hudební
trio doplnil na hoboj Jaroslav Janutka. Zpěvem pak
návštěvnost ve Strunkovicích můžeme jen závidět.
• Koncert kreslíře originálních vtipů a hudebníka
na Theodora zavzpomínaly členky Pěveckého sboru
Jihočeských učitelek pod vedením Anny Voříškové. Knihu
Miroslava Kemela s doprovodnou kapelou (23.4.) byl
pohlazením po duši. O tom, že s sebou kromě krásných
obsahující nejen myšlenky a básně Theodora Pártla, ale
třeba i vzpomínky jeho přátel si zájemci mohou zakoupit
a poetických písniček přivezli muzikanti pohodu, svědčí
i jeden ze starších kreslených vtipů M. Kemela, který se
na Úřadu městyse (150,- Kč).
svolením autora zveřejňujeme.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

• Velikonoce ve Strunkovicích. Svatý týden jsme začali
na Květnou neděli žehnáním ratolestí na památku vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma. Při mši zazněly zpívané
Pašije v podání Jaroslava Turka, Václava Kozlera
a chrámového sboru. Tím jsme si znovu připomněli
nespravedlivé odsouzení Krista končící jeho smrtí na kříži.
Na Zelený čtvrtek byla připomínka poslední večeře Krista

Foto: Karel Matějka

s jeho učedníky. Na Velký pátek jsme rozjímali utrpení
Krista nejprve dopoledne při křížové cestě v okolí kostela
a v podvečer uctěním kříže v kostele. V neděli jsme
slavnostní mší oslavili Zmrtvýchvstání Krista. Zpěvem se
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spolupodílel místní Chrámový sbor a orchestr o dvaceti
účinkujících. Bylo pro všechny velmi povzbudivé,
že jsme letos mohli po třech letech slavit Velikonoce bez

omezení a vlila nám novou naději, že prosby za ukončení
válek ve světě budou vyslyšeny.
Bohumila Podlešáková

Foto: Stanislav Pfefer

Foto: Bohumila Podlešáková

Z naší školy
Od akce… k akci…
Měsíc březen zakončil celoškolní projekt
ke Dni učitelů, při kterém si deváťáci
zkusili „na vlastní kůži“, co obnáší práce
učitele – a vedli si „tak i tak“. Začátek
měsíce dubna byl ve znamení zápisu do 1. třídy, pak
příprava na Velikonoce, pak čtvrtletí spojené s „návštěvou
rodičů“ ve škole, pak oslava „Dne Země“ – tedy spojení

příjemného s užitečným – přírodu chráníme, ale také si ji
umíme užít! A nejen přírodu – každý den!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
PS:
Nezapomeňte průběžně sledovat webové stránky školy!

Foto: archiv ZŠ a MŚ

Foto: archiv ZŠ a MŚ

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2022/23
Zapsáno 14 dětí – uděleno 5 odkladů… do 1. třídy nastoupí 9 prvňáčků.
Velikonoční atmosféra ve strunkovické školce
Tak jako každý rok, tak i letos dorazila velikonoční nálada
do strunkovické školky o týden dříve, abychom si tyto
svátky jara řádně užili. Děti se hravou formou seznámily
s velikonočními tradicemi, zvyky i symboly. Paní učitelky
si pro děti připravily tematické pohádky, tradiční aktivity
(malování vajíček, sázení osení), společně pak všichni
tvořili zápichy, přáníčka a tematické výrobky do našich

šaten. Před budovou školy nám dokonce vyrostl zvláštní
cizokrajný strom jménem Vajíčkovník, na jehož výzdobě
se podílela celá ZŠ i MŠ. Děti se naučily také spousty
velikonočních básniček a koled, které určitě využijí při
pondělním koledování.
Bc. Kristýna Šimsová
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Foto: archiv ZŠ a MŚ

Foto: archiv ZŠ a MŚ

Kolik je 1 + 1?
Na otázku, kolik je 1 + 1, je odpověď snadná. Dvě. Stejně
přímočaře uvažovali i vysílatelé multiplexu 23, ve kterém
vysílají stanice Nova, Nova Cinema, skupina Barrandov,
Noe a Seznam, když do něj nedávno přidali stanici 1+1.

Jedná se o ukrajinskou zpravodajskou televizi. Tato stanice
u nás začala být vysílána, „... aby lidé (prchající před
válkou, pozn. red.) měli možnost ve svém rodném jazyce
získat informace o tom, co se v jejich zemi děje. Vysílání
začalo 11. dubna 2022 a potrvá podle potřeby,“ řekl
generální ředitel Českých radiokomunikací Vít Vážan.
Zahájení vysílání byl přítomen i ukrajinský velvyslanec
Jevhen Perebyjnis.
To ovšem není všechno. I když ukrajinština je odlišná
od ruštiny, kterou si mnozí ze školy ještě pamatují, při troše
snahy můžeme získávat aktuální informace i my. Minimálně
záběry kamer jsou hodně vypovídající.
Pokud se vám do vašich televizorů stanice 1+1 nepřidala
sama, stačí znovu ručně naladit kanál 22, ze kterého
MUX 23 vysílá z Kleti a Mařského vrchu.
-BoD-

Den Země
Den Země si po celé republice připomínáme každoročně
22. dubna většinou formou různých akcí, jako jsou pochody,
koncerty, soutěže, přednášky a úklidové práce. Toto vše by
mělo u veřejnosti přispět ke zvýšení zájmu o problematiku
životního prostředí. Den Země se poprvé slavil v roce 1970

pouze v USA. V roce 1971 převzala nad touto akcí záštitu
OSN. Československo se k této iniciativě připojilo v roce
1990.
U nás ve Strunkovicích a v okolních místních částech
dáváme přednost praktickým věcem, tedy tomu úklidu.
Ani termín nekoresponduje s 22. dubnem. Často tak jarní
úklid probíhá na různých místech v různých termínech
a časech. Přírodě je to ale „fuk“, kdy jí po zimě odlehčíme
od všech těch odpadků a černých skládek. K pravidelným
účastníkům patří hasiči a sokolové, kteří nechyběli při
„jarní očistě“ ani letos. Sokolové a spřízněné duše vyrazili
na vycházku s pytlem na odpadky již v neděli 27. března.
Skupinky dospělých i dětí brázdily nejen Strunkovicemi, ale
i okolím. Jen na trase Strunkovice – křižovatka na Budkov
se nasbíraly čtyři plné pytle. Následně na tuto trasu vyrazili
zaměstnanci městyse zlikvidovat černou skládku, která
vydala na jednu plnou multikáru.
Tradičně se k akci připojují i hasiči. Nebylo tomu jinak
ani letos. Odpadky kolem cest tak uklízeli členové
SDH Protivec, Šipoun a Velký Bor. Obrázek o tom, jak to
vypadlo, si můžete udělat třeba ze zaslané zprávy od starosty

Foto: Karel Matějka
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SDH V. Bor JUDr. Pavla Čížkovského: Oproti minulým
létům zde nebyla ani jedna PET lahev od piva Bráník,
ale jinak bohužel stále bylo co sbírat (např. plechovky
od nápojů, obaly od potravin, krabičky od cigaret). Je vidět,
že pro někoho je nejjednodušším způsobem likvidace
odpadu jeho vyhození z okna auta...

Co říct na závěr. Všem, kdo uklízí nejen před svým prahem
a nejen na Den Země, DÍKY!
Ing. Karel Matějka, starosta
PS:
Bohužel dnes by se stoky kolem cest mohly jít uklízet
znovu…

ZACHRÁNÍME PLANETU TÍM, ŽE ZAKÁŽEME UŽÍVÁNÍ PLASTOVÝCH BRČEK NA LIMONÁDU A UCHOŠŤOURŮ?
ZAMETÁTE SI PŘED VLASTNÍM PRAHEM? JE ČERNÁ SKLÁDKA OPRAVDU ČERNÁ?
CO SE UKLÍZÍ, KDYŽ SE ČISTÍ AUGIÁŠŮV CHLÉV? A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Z činnosti TJ Sokol
Sokolgym 2022
Od roku 1996 pořádá ČOS v různých
městech mezisletová setkání cvičenců.
Letos se uskuteční po ročním odložení
kvůli covidu ve 4 „sokolských“ městech
– v Plzni, Brně, Ostravě a Pardubicích. Do těchto míst se
slétnou nejen sokolové, ale i cvičenci jiných sportovních
organizací i cvičenci ze zahraničí. 7 žen naší strunkovické
jednoty se zúčastní ve skladbě Jariny Žitné Spějme
dál setkání 14. - 15. května v Plzni a 10. - 12. června
v Brně. Jihočeskou župu zde bude reprezentovat celkem
161 cvičenců v 5 skladbách.

Strunkovický Ochotnický Spolek
Jarní divadelní sezonu ukončili
strunkovičtí ochotníci v Jarošově nad
Nežárkou s divadelní hrou „Všeci
(ne)kradnů“. Po šesti odehraných
představeních čeká divadelníky letní pauza, kterou vyplní
vystoupením ve Strakonicích a na hradě Helfenburk.
Na podzimní štace se opět vydají po okolí od října, aby
na závěr roku zahráli opět doma ve Strunkovicích. Program
vystoupení naleznete na www stránkách.

Turistický oddíl
Druhou letošní vycházku uskutečnil turistický oddíl
do lázeňského města Bechyně ve středu 23.3. Využil
výhodného přímého autobusového spojení Strunkovice
– Bechyně. Účastníků se sešlo 26, takže byl překvapen nejen
řidič autobusu, ale i v Bechyni se divili, že tolik turistů
pohromadě ještě neviděli. Za krásného letního počasí jsme
prošli všechny významné památky města a s průvodcem
si prohlédli kostel sv. Michaela a františkánský klášter
s kostelem Nanebevzetí P. Marie. Zbyl dostatek času i na
posezení a na občerstvení.
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Foto: V. Vondrušková

Jarní brigáda
Letošní první brigádě na Sokolské louce počasí moc
nepřálo. Přesto se v sobotu 23. dubna ráno sešly dvě desítky
sokolů a jejich příznivců, aby po zimě, a zejména po naší
mládeži pozametali, shrabali a posbírali odpadky kolem
tanečního parketu a v okolním sportovním areálu. Na řadu

přišel i úklid bufetu, sociálního zařízení a volejbalového
hřiště. Světlo světa opět spatřil víceúčelový stan, který se
v areálu staví na jaře a uklízí se po letních prázdninách.
Postavit stan je vždycky takovou malou maturitou.
Nechybělo občerstvení a tradiční domácí buchta od Věrky
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Vondruškové. Při práci a následném občerstvení se zároveň
stačí probrat vše důležité a odpadá tak zbytečné schůzování.
Vše se zdárně podařilo, a tak je třeba všechny brigádníky

pochválit, protože nejen že se vše zvládlo, ale ještě se to
zvládlo tak, že na oběd jsme byli všichni doma.
Za TJ Sokol Karel Matějka

Foto: 2 x Karel Matějka

Z činnosti SDH Strunkovice nad Blanicí
Perný týden strunkovických hasičů
V průběhu měsíce března roku 2022 měla
jednotka požární ochrany ve Strunkovicích
nad Blanicí jeden skutečně horký týden. Při
pálení klestu a vypalování trávy docházelo
k požárům, které opakovaně zaměstnávaly hasičské sbory.
V době od 21.3. do 25.3. zasahovali naši hasiči prakticky
denně u hořících porostů trávy a lesa v okolí Bělče, Frantol,
Starých Prachatic, Vitějovic, Osule a Tvrzic. Zaslouží si
naše velké poděkování. Ne každý je ochoten být neustále
připraven pomoci v situaci, kdy nám třeba hoří koudel.….
Takže buďme pro příště všichni opatrnější, a to zejména při
suchém a větrném počasí.
Rudolf Toušek, místostarosta

Z činnosti SDH Velký Bor
Výlet do Vídně
Sbor dobrovolných hasičů z Velkého Boru
uspořádal v sobotu 9. dubna výlet do Vídně.
Počasí nám přálo alespoň potud, že nepršelo,
ale foukal docela studený vítr. Do Vídně
jsme dorazili okolo 10. hodiny dopoledne. Z nábřeží
Dunaje jsme se vypravili do centra, prohlédli si cestou
kostel Panny Marie
na Nábřeží (Marie am
Gestade), jehož historie
sahá až k 9. století
našeho letopočtu; nyní
slouží i jako pietní
místo
pro
českou
a slovenskou komunitu.
Poté jsme zamířili
ke katedrále svatého
Štěpána, která ohromí
svými rozměry. Stavba
je 109 metrů dlouhá
a 72 metrů široká.
Katedrála je jednou

z nejvýznamnějších gotických staveb v Rakousku. Části
pozdně románského předchůdce stavby z let 1230/40
až 1263 jsou dodnes zachovány a tvoří západní průčelí,
lemované dvěma pohanskými věžemi, které jsou vysoké
asi 65 metrů. Celkem má katedrála svatého Štěpána čtyři
věže: jižní věž je nejvyšší 136,4 metrů, severní věž nebyla
dokončena a je vysoká pouhých 68 metrů. Je pozoruhodné,
že v bývalém Rakousko-Uhersku nesměl být žádný kostel
postaven výše než jižní věž dómu sv. Štěpána. Například
katedrála Neposkvrněného početí v Linci byla postavena
o dva metry níže. Věže o výšce 65 metrů je možno navštívit,
k čemuž se někteří účastníci odhodlali i přes předpoklad
nutnosti vystoupat po schodech. Teprve na místě bylo
zjištěno, že pokrok se nezastaví ani v katedrále a na věž vede
výtah. Pohled na město z této výšky je působivý. Za zmínku
stojí i to, že katedrála je pokryta glazovanými taškami,
které jsou vyrobeny v Rakovníku. Poté jsme si prohlédli
habsburskou hrobku v kapucínském klášteře, kde jsme
viděli nádherně zpracované sarkofágy členů Habsburského
arcidomu počínaje císařem Matyášem († 1619) a konče
Ottou († 2011). Celkem je zde pohřbeno cca 150 osob.
Hrobku si návštěvník prochází sám a jistě stojí za návštěvu.

Foto: Pavel Čížkovský
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Následovala prohlídka Hofburgu, impozantní stavby,
její část v současné době využívá spolkové kancléřství.
Prohlídka začíná v tzv. Stříbrné komoře (Silberkammer),
kde je vystaveno porcelánové a stříbrné nádobí, jakož
i vše, co sloužilo ke stolování a toaletě v době, kdy nebyly
koupelny, jak je známe dnes. Například pozlacený stříbrný
servis určený pro císařskou tabuli váží dohromady asi
jednu tunu. Zajímavým exponátem byly složené ubrousky:
tzv. císařský ubrousek byl z jemného lnu a měl rozměry
1 x 1 metr, speciální postup jeho skládání je tajný a znají
ho jen dva lidé. Další část expozice je věnována císařovně
Sissi – Alžbětě Bavorské, manželce císaře Františka
Josefa I., jejímu životu i smrti (byla zavražděna při atentátu
10. září 1898 italským anarchistou Luchenim). Za zmínku
stojí i to, že v jedné ze svých místností měla umístěno
i cvičební náčiní (ráda a hodně cvičila, sportovala, jezdila
na koni); nechala si vybudovat koupelnu s tekoucí vodou
do vany (což v té době bylo naprosto neobvyklé). Prostory
užívané císařem Františkem Josefem I. nabízejí vhled do
jeho života a popisují ho jako obětavého a pracovitého

člověka – prostě Rakušané ho mají rádi. Sám sebe popisoval
jako prvého úředníka císařství. Císař vstával obvykle ráno
o půl čtvrté, pracoval celý den, přičemž dopoledne bylo
vyhrazeno pro audience (kam se mohl objednat se svou
záležitostí každý) – a za dopolední audience obvykle
vyslechl záležitosti zhruba jednoho sta osob. Odpoledne pak
vyřizoval další státní záležitosti. Jako ložnice mu sloužila
místnost (sál) vedle pracovny, spal na velmi prostém lůžku
(železná postel s matrací, nic honosného). Prohlídka je
zakončena v jídelním sále, kde je k vidění prostřená tabule
k císařské večeři s urozenými příbuznými a hosty. Večeře
obvykle trvala 45 minut, servírovalo se (dle údajů průvodce)
asi 14 chodů. Káva a koňak následovaly v jiné místnosti,
kde pánové mohli i kouřit. Každý směl hovořit jen s tím,
kdo seděl u stolu vedle něj. Prohlídka Hofburgu trvá cca
2 hodiny, ale stojí za to. Výlet jsme zakončili návštěvou
velikonočních trhů, množství kraslic, velikonočních ozdob,
langoše, horké nápoje… Zpět doma jsme byli okolo osmé
hodiny večer.
Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

Honební společenstvo Velký Bor - Obora
v honitbě. Na závěr honební starostka pozvala zúčastněné
na Velkoborskou pouť u sv. Trojice, která se letos koná
dne 12.6.2022. HS se podílí finančně na konání pouti, a to
úhradou hudby, občerstvení a květinové výzdoby. Dále se
také HS Velký Bor - Obora daří postupně opravovat boží
muka v honitbě.
Další valná hromada se bude konat na podzim a bude
to volební valná hromada. Doufám, že účast vlastníků
honebních pozemků bude vyšší.
Za HS Velký Bor - Obora Marcela Kadlecová,
honební starosta

Dne 30.3.2022 se konala v budově bývalé školy ve Velkém
Boru VIII. valná hromada honebního společenstva Velký
Bor - Obora. Sešlo se 11 vlastníků honebních pozemků.
Po nezbytných procedurách, které jsou potřeba pro
zahájení valné hromady, se ujal slova nájemce honitby.
Ve svém projevu zhodnotil situaci v honitbě a stavy zvěře
za rok 2020 a 2021. Dále pak honební starostka přednesla
zprávu o finančním hospodaření HS Velký Bor – Obora,
taktéž za rok 2020 a 2021. V roce 2021 se valná hromada
v důsledku epidemie Covid - 19 nekonala. V diskuzi
se řešila především otázka škod způsobených zvěří

Z činnosti spolku Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí
Turnaj ve stolním tenisu ovládla
čtrnáctiletá slečna
V sobotu 26. března 2022 uspořádal
sportovní spolek SPV Strunkovice
nad Blanicí již XIV. ročník turnaje
ve stolním tenisu jednotlivců „MEXIKO OPEN 2022“.
Přestože měl turnaj vzhledem k pandemickým opatřením
nucenou dvouletou pauzu, mile mě překvapila účast. Nebyla
sice rekordní, ale slušná. Cestu do sálu KD si našlo 20 hráčů
a 1 hráčka všech věkových kategorií. Nechyběli domácí
hráči z klubu SPV Strunkovice nad Blanicí (6 hráčů), dále
pak hráči z Buku, Předslavic, Řepice, Vimperka, Vitějovic
a Volyně.
Organizátoři turnaje rozhodli turnaj odehrát ve dvou
základních skupinách, kde se stolní tenisté střetli systémem
„každý s každým“ na dva vítězné sety. Zápasy o umístění
se pak hrály na tři vítězné sety. Vlastnímu zahájení turnaje
předcházelo losování účastníků do dvou základních skupin.
Po rozlosování hráčů byl turnaj v 9:30 hodin zahájen. Hrálo
se na čtyřech stolech s příkladným nasazením všech hráčů.
Jak se postupně v obou tabulkách zaplňovaly výsledky,

bylo vidět, že nejlépe načasovali formu v „modré“ skupině
Dominik Barborka a zástupce domácího klubu Milan
Šnejdar. Oba dva hráči ve skupině 8krát zvítězili a 1krát
odešli od stolu poraženi. Z prvního místa postupoval
do semifinále, vzhledem k úspěchu ve vzájemném zápase,
Dominik Barborka (SK Řepice).
V červené skupině
se nejlépe prezentovali Soňa Krejčová a domácí Ivo
Novotný (9 vítězství a 1 prohra). Také v červené skupině
o postupujícím z prvního místa rozhodoval vzájemný zápas,
ve kterém byla úspěšnější Soňa Krejčová (SK Řepice).
Z druhého místa ve skupině ji do semifinále doprovodil Ivo
Novotný.
Po odehrání všech zápasů ve skupinách (100 zápasů)
následovaly boje o konečné umístění. Každému, komu se
podařilo vylepšit si své umístění oproti minulému turnaji
v roce 2019, pořadatelé gratulují. Největší pozornost
poutaly pochopitelně oba semifinálové duely. K prvnímu
semifinále nastoupili Dominik Barborka a Ivo Novotný.
Díky odvážnějšímu způsobu hry a lepším koncovkám
v závěru setů se z vítězství 3:0 na sety radoval Dominik,
a turnaj tak poznal prvního finalistu. Také druhé semifinále
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mělo překvapivě hladký průběh. Soňa Krejčová si poradila
rovněž 3:0 na sety s Milanem Šnejdarem a postoupila
do finále turnaje. Vlastnímu finále předcházel souboj
o 3. místo, ve kterém změřili svoje síly domácí hráči Ivo

Novotný a Milan Šnejdar. Hra měla rychlý spád i svoji
kvalitu. Nakonec se z vítězství 3:1 na sety a z 3. místa
radoval Milan Šnejdar. Vrcholem bylo pochopitelně finálové
utkání, které nabídlo souboj nejmladších hráčů turnaje
Soni Krejčové a Dominika Barborky. Také zde se jednalo
o souboj zástupců stejného klubu SK Řepice „zřejmě dobrý
oddíl“ J. V nejhezčím zápase turnaje plném pestrých
výměn se z vítězství 3:0 na sety radovala čtrnáctiletá slečna
Soňa Krejčová. Po Ivetě Fišerové, která turnaj ovládla
v roce 2014, je tak teprve druhou vítěznou hráčkou.
Kdo se zúčastnil, užil si pohodový den se Sportem pro
všechny. Sport pro všechny už s předstihem zve na další
akci, kdy 18. června 2022 pořádáme již XIII. ročník turnaje
v pétanque dvojic.
Výsledky XIV. ročníku turnaje „Mexiko open 2022“:
1. Soňa Krejčová (SK Řepice), 2. Dominik Barborka
(SK Řepice), 3. Milan Šnejdar (SPV Strunkovice nad
Blanicí), 4. Ivo Novotný (SPV Strunkovice nad Blanicí)
Mgr. Vladimír Trávníček, Sport pro všechny

Foto: Vladimír Trávníček

Z činnosti TJ Blaník
V dubnu se již naplno rozběhla jarní část fotbalových soutěží.
Menší komplikace ale nastala již 3. dubna ve druhém
kole, kdy nám velké množství čerstvě napadaného sněhu
neumožnilo odehrát zápas ve Velešíně. Ten byl odložen
a odehraje se ve středu 4. května na hřišti FC Velešín. Své
soutěže také rozehrály mládežnické celky a rezervní tým
Blaníku.
Dosavadní výsledky A – mužstva zahrnují 2 remízy
(0 : 0 Trhové Sviny, 1:1 Vimperk), jednu prohru (3:2 Roudné)
a v posledním zápase vítězství 2:0 nad Mirovicemi.
Předkládáme další program tohoto týmu a těšíme se na
setkání na stadionu Bedřicha Fencla. Čekají nás ještě čtyři
domácí zápasy, tak přijďte povzbudit fotbalisty Blaníku.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Program A-mužstva Blaníku Strunkovice – jaro 2022
08.05.2022 od 17:00 Blaník Strunkovice – FK Vodňany
15.05.2022 od 15:00 Tatran Prachatice - Blaník
22.05.2022 od 17:00 Blaník - Semice
28.05.2022 od 17:00 Planá u ČB - Blaník
05.05.2022 od 17:00 Blaník - Nová Ves
12.05.2022 od 17:00 Kaplice - Blaník
19.05.2022 od 17:00 Blaník - Čkyně

Internetových podvodů přibývá, nedovolte podvodníkům „vysávat“ vaše účty a peněženky
Policisté na Prachaticku evidují za uplynulý loňský rok
nejméně 50 internetových podvodů. Od začátku letošního
roku jich řešili již osm.
Nejčastěji se jedná o podvody způsobené při on-line
nákupech přes známé inzertní internetové portály. Důvěřiví
zájemci vždy zaslali prodejcům peníze za zboží předem.
Ti se následně odmlčeli a poškození se zboží ani peněz již
nedočkali.
Dále se začínají množit podvody způsobené nákupem
Bitcoinů. Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává
podvodníkům, kteří na internetové portály a sociální sítě
umisťují reklamy, kterými ziskuchtivé občany lákají na velmi
výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových
měn, včetně Bitcoinů. Vše začíná stejně, nenápadnou
reklamou, například na sociální síti facebook. Reklama či
spíše inzerát slibuje zhodnocení finančních prostředků, jaké
Češi ještě neznají… Stránka, na kterou inzerát po kliknutí
přesměruje, je plná odkazů na renomované články, které
„jako“ zveřejnily známé časopisy, jsou to rozhovory

s politiky, finančníky či sportovci, jak dobře se jim finanční
prostředky podařilo zhodnotit. Jak kriminalisté zjistili,
stránky jsou podvržené a renomované deníky či časopisy
nikdy zmiňované články nezveřejnily. Tyto podvodné
stránky končí formulářem, který nabádá k registraci
a vyzkoušení si možnosti investování. Na stránkách je
podivné, že další odkazy či rozcestníky jako kontakty,
další menu… nefungují. Pokud zájemce podlehne, vyplní
a odešle registrační formulář, většinou následuje velmi
brzy telefonát. Ten, kdo volá, podrobí zájemce důkladnému
vyzpovídání, spíše výslechu, vlastně v něm vzbuzuje dojem,
že si finanční společnost, nabízející výborné zhodnocení
vložených prostředků, ověřuje nejen solventnost zájemce,
ale také jeho profesní i finanční znalostní úroveň. Pak je
zájemce přesvědčen, aby si nainstaloval aplikaci dálkového
přístupu k počítači, v našich prověřovaných případech jde
většinou o AnyDesk.
Policisté na Prachaticku řešili v říjnu loňského roku případ,
kdy neznámý volající pod záminkou výplaty 19 000 USD
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v označených učebnách ZUMŠ ve Vlachově Březí
připravil poškozeného o více než 870 000 korun. Dva
16. a 17. května 2022 od 15:00 do 18:00 hodin pro
obdobné případy se staly minulý měsíc, kdy jeden
hudební obory a 17. května 2022 od 15:00 do 18:00 hodin
poškozený přišel o téměř 300 000 korun a druhý o 30 000
pro obor taneční. Nezletilí uchazeči o studium se dostaví
korun. Ve všech případech poškození umožnili pachateli
k talentové zkoušce v doprovodu zákonného zástupce.
využití vzdáleného přístupu k jejich počítači.
Více na www.zums-vb.cz nebo na tel.: 388 320 198,
Nikomu cizímu po telefonu nesdělujte: své osobní údaje,
388 320 199.
tištěné informace z platební karty, kód, kterým by vzdáleně
přistupoval k vašemu počítači, bankovní autorizační • 18. června 2022 se na Hané uskuteční další ročník akce
„Hry bez hranic“ organizované Mikroregionem Předina.
SMS kódy, pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého
Tentokrát se „Hry“ uskuteční v obci Otaslavice. Této
důvodu vzdáleně připojen, neprovádějte přihlášení do
akce se tradičně zúčastňují i soutěžící z našeho městyse.
svého internetového bankovnictví, cizí osobě neautorizujte
Případní zájemci o účast v osmičlenném soutěžním
platbu, v počítači mějte nainstalovaný antivirový program,
teamu Strunkovic se mohou hlásit do konce května na
v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší
tel. č. 730 621 630 nebo 736 642 811. Zde se dozvíte i další
limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení
podrobnosti.
konkrétní platby, nezasílejte ofocené osobní doklady.
Poz. red.: Programem pro vzdálený přístup nemusí být vždy
AnyDesk. Může jít např. i o programy TeamViewer a jim
podobné. Prostě o jakékoliv programy umožňující přístup
k vašemu počítači. Problémem není program sám o sobě.
Problémem jste vždy vy. Vy totiž dovolíte neznámému
člověku ovládat váš počítač a je jedno, jakým programem.
Nikdy si neinstalujte do počítače nic neznámého a kvalitní
antivirus je naprostá nutnost! -BoD-

Blahopřejeme jubilantům
Květoslav Pálka • Strunkovice nad Blanicí
Anna Fackenbergová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Alenka • Strunkovice nad Blanicí
Bernard Lainka • Šipoun
Helena Mušková • Svojnice
Milada Sloupová • Šipoun
Jaroslava Ostádalová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Maříková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Pánková • Strunkovice nad Blanicí
Hana Kalistová • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Štěrba • Strunkovice nad Blanicí
Jan Penc • Blanička
Paulina Hovorková • Strunkovice nad Blanicí
František Tauš • Strunkovice nad Blanicí
Ludmila Fialová • Strunkovice nad Blanicí
Blanka Žemličková • Strunkovice nad Blanicí

Oznámení

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 14. a 28. května od 09:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 4. května. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Městys Strunkovice vyhlašuje další ročník soutěže
„O nejlepší květinovou výzdobu domů a bytů“.
Soutěž bude probíhat v termínu od května do 30.9.2022.
Do života vítáme
Hodnotitelská komise bude ve výše uvedeném období
průběžně hodnotit květinovou výzdobu oken a balkonů David Sova • Strunkovice nad Blanicí
ve Strunkovicích a všech přilehlých osadách, a to ve
dvou kategoriích. 1. kategorie – Květinová výzdoba
Naše řady opustili
ve Strunkovicích a 2. kategorie – Květinová výzdoba
v přilehlých osadách. Hodnotí se květinová výzdoba Jan Tušl • Strunkovice nad Blanicí
částí bytů a domů do ulic a veřejných prostranství. Výběr David Kočík • Svojnice
nejhezčí květinové výzdoby bude stále zahrnovat celkový Ludvík Bejček • Strunkovice nad Blanicí
dojem, originalitu, barevnost atd. s ohledem na velikost
možného využití prostoru. Do soutěže se občané
Inzerce
nemusí nikde sami hlásit. Na tři nejlépe vyzdobené
domy nebo byty z obou kategorií budou čekat poukazy • Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
na nákup potřeb pro zahrádkáře v prodejně PT Proles
a koberců (tel.: 728 685 987).
v Prachaticích.
• Zápis žáků ke studiu v Základní umělecké škole • Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
(ZUMŠ Vlachovo Březí, pobočka Strunkovice nad
práce. Tel: 773 935 103.
Blanicí) pro nový školní rok 2022 / 2023 se uskuteční
Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník.
Adresa redakce: 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, e-mail: matrika@strunkovicenadblanici.cz
Registrační číslo: MK ČR E 15135 • Cena: zdarma.
Jazyková korektura: Mgr. Hana Pártlová (kromě dopisů od občanů). Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej (bod@bod.cz, tel.: 777 22 92 73).
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
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