ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Září 2021

Ta naše zvláštní mentalita…
Vzpomněl jsem si na to, když televizní reportérka zpovídala
rodinu v očkovacím centru. Maminka jako hlavní důvod
očkování uvedla: „No, abychom se nemuseli furt testovat,
mohli do kina a hospod, na dovolenou k moři… a pak, prej
to testování od podzimu budeme muset platit.“ O tom, že to
očkování slouží primárně k ochraně před nemocí ani slovo.
Třeba to neví. Třeba je jí to jedno.
Obdobný zážitek jsem měl z rozhlasového vysílání, kde
reportér zpovídal Čecha dlouhodobě žijícího v Kanadě.

Rozhovor se týkal dodržování předpisů v automobilové
dopravě. Jako příklad uváděl reportér povinnost užití
bezpečnostních pásů. A ten Čechokanaďan řekl toto: „Víte
jaký je rozdíl mezi Čechem a Kanaďanem, když se mají
v autě poutat bezpečnostním pásem? Kanaďan použije
pás kvůli tomu, aby byl v bezpečí. Čech kvůli tomu, aby
nedostal pokutu“. To prosím není vtip. To je realita. To je ta
naše zvláštní mentalita.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se
uskuteční ve středu 8. září 2021 od 18:30 hodin v budově
Komunitního centra Strunkovic n. Bl. (Obecní hostinec).
• Z důvodu rekonstrukce budovy úřadu městyse bude v září
pro veřejnost uzavřena knihovna.
• Z důvodu rekonstrukce tělocvičny KD ve Strunkovicích
jsou zde do konce října zrušeny veškeré kulturní
a sportovní akce. Kino zůstává v provozu!!!
• Příspěvky do říjnového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
nejdéle do pondělí 20. září 2021.

30 let od založení úplné ZŠ Strunkovice str. 3

Kulturní a sportovní akce
Andreje Brosze st. ve střelbě z malorážky. Začátek v 9:00
hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.

• Sbor dobrovolných hasičů ve Svojnicích zve na
Dožínkovou slavnost v sobotu 4. září 2021 ve Svojnicích.
Program: 14:00 – 15:00 mše svatá, 14:30 – Žahourband,
posezení s harmonikáři.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice
nad Blanicí, pořádá v sobotu 4. září Dětský den - závody
ve střelbě ze vzduchové pušky. Začátek v 10:00 hodin na
střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice
nad Blanicí, pořádá v sobotu 11. září Závody ve střelbě
z vojenské pušky. Začátek v 9:00 hodin na střelnici ve
Strunkovicích nad Blanicí.
• Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí pořádá
v sobotu 18. září 2021 ve sportovním areálu ve
Strunkovicích XII. ročník turnaje v pétanque dvojic
„Mexický pétanque“. Začátek ve 13:00 hodin. Všichni
příznivci pétanque jsou srdečně zváni.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 25. září 10. ročník memoriálu

Připravujeme na říjen:
• Taneční zábava s dechovou hudbou Babouci
(KD Svojnice, 2.10.)
• Na kole napříč Amerikou po Route 66, cestovatelská
přednáška Františka Šestáka (kino Strunkovice, 7.10.)
• Jihočeský pohár ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 9.10.)
• Setkání seniorů (Komunitní centrum Strunkovice, 9.10.)
• Kolotoč pohádek v podání divadla Já to jsem
(kino Strunkovice, 10.10.)
• Divadlo Čejetice a lehce komediální detektivka Past na
myši (kino Strunkovice, 16.10.)
• Ivo Viktorin Trio, koncert (kino Strunkovice, 21.10.)
• Hasičský bál (Velký Bor, 23.10.)
• Podzimní tvořivé dílny
(Komunitní centrum Strunkovice, 31.10.)
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Pouť sv. Dominika – Strunkovice n. Bl.
Pouťový víkend začal již v pátek (6.8.) filmovým
představením „Bábovky“. Po dlouhé koronavirové pauze to
byla ve strunkovickém kině první projekce. Na romantické
komediální drama režiséra Rudolfa Havlíka dorazilo více
než osm desítek návštěvníků ze Strunkovic a okolí. Což
bylo super.
Sobotní odpoledne (7.8.) bylo ve znamení fotbalu. Na
hřišti u Blanice se proti sobě postavila mužstva TJ Blaníku
Strunkovice a TJ Hradiště. Počasí přálo a i výsledné skóre
3:1 přálo domácímu týmu. Což bylo super.
Plánovaný sraz rodáků s kapelou Jista band se v restauraci
na náměstí „z technických“ důvodů nekonal. Což nebylo
super.
A tak se rodáci přesunuli do obecního hostince a ostatní na
pouťovou taneční zábavu na taneční parket na Sokolské
louce. Zatímco se na obloze objevovala temná mračna a na
čelech pořadatelů vrásky z předpovědi počasí, odstartovala
„pouťovku“ hudební formace Talisman. Kapela hrála dobře,
ale krátce. Vítr a prudký déšť pak hudební vystoupení po
deváté hodině večerní ukončil. Na vystoupení Michala
Šindeláře (Katapult) s kapelou a turné „Můj táta Dědek“ tak
nedošlo. Což nebylo super.
Nedělní (8. 8.) pouť začala ráno vystoupením dechové hudby
Jista Band na náměstí B. Havlasy. Počasí přálo a pouťové
atrakce, se kterými zde léta hostuje rodina Navrátilových,
byly plně obsazeny. Před obědem se v místním kostele
konala poutní mše svatá. Následně všichni zamířili
ke svátečnímu obědu nebo do hospody. Na dobré jídlo, pití
a popovídání si s řadou kamarádů, příbuzných a přátel. Což
bylo super.
Na odpoledne bylo pro návštěvníky sportovním areálu
připraveno fotbalové utkání a pro děti divadlo. Začínalo se
fotbalovým zápasem mezi mužstvy TJ Blaník Strunkovice
35+ (Jeleni) a Sokol Bavorov. Fotbalová pohoda s pivkem,
klobásou a výsledkem 3:2. Super.
Následovalo divadelní představení „Popelka“, které přijely
sehrát členky Studia deall’arte z Českých Budějovic.
Notoricky známou pohádkou o Popelce v podání Stáni
Kočvarové a Sylvy Malinkové se bavili i dospěláci. A to
bylo fakt super.
V nedělní podvečer se na pódium u tanečního parketu
postavila kapela Leťáci a s nimi přiletěla krásná muzika
všech žánrů a pro všechny věkové skupiny. S přibývajícím
časem přibývalo i návštěvníků. Počasí se relativně
umoudřilo, bylo pod mrakem s mírnými přeháňkami.

3. září (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Tichý společník
ČR, Pavel Göbl, komediální drama, 90 min.
10. září (pátek) • 17:00 a 19:00 • 90,- Kč
Maxinožka 2
FR, Jeremy Degruson, animovaná rodinná komedie,
88 min.
17. září (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Prvok, Šampon, Tečka a Karel
ČR, Patrik Hartl, komedie, 95 min.
24. září (pátek) • 17:00 a 19:00 • 90,- Kč
Raya a drak
USA, Paul Briggs, dobrodružná rodinná komedie,
107 min.
26. září (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Země nomádů
USA, D, Chloé Zhao, drama, road movie, 108 min.,
české titulky
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
který na každou vstupenku poskytuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
i na www.strunkovicenadblanici.cz/kino.
Nakonec došlo i na tanečky a zaplnění parketu. Leťáci byla
třešnička na letošním pouťovém dortu a léčivá náplast na
nevydařenou sobotní pouťovou zábavu.
Konec dobrý – všechno dobré. Supééééér.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: 3x Karel Matějka
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Z naší školy
Začínáme!!
Žádné sliby – jen holá fakta, prostě 1. září začíná škola a uvidíme…
Rozdíl mezi „přiloženými fotkami“ je třicet let a jsou tak trochu pozvánkou na Den otevřených dveří ve škole… sledujte
plakátky či pozvánky a určitě dorazte – těch důvodů je dost a je tady „u nás“ na co koukat!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: P. Maříková • 5. tř. šk. rok 2020 - 2021

Fpto: archiv • 6. třída šk. rok 1991-1992

30 let od založení úplné ZŠ Strunkovice
V září letošního roku uplyne 30 let od otevření druhého
stupně ZŠ ve Strunkovicích. Do září roku 1991 dojížděly
děti ze Strunkovic a všech osad (místních částí) po ukončení
5. třídy do tzv. měšťanky v Prachaticích.
Vzpomínám si na tu dobu, kdy i já jsem od šesté třídy
dojížděl každý den vlakem do ZŠ ve Vodňanské ulici
v Prachaticích. Motorák, ve kterém se v zimě topilo
v kamnech a za jízdy se dalo přecházet uličkou z vagonu do
vagonu, nás vozil ze Strunkovic několik desítek. S nástupem
do měšťanky byl spojen i rituál, který „mazáci“, tedy ti
nejstarší z dojíždějících ročníků prováděli na nastupujících
žácích šesté třídy. Na každém nádraží se nacházela pumpa
s tekoucí vodou. A pod tou pumpou skončila hlava každého
nováčka. Každého, kdo začal vlakem dojíždět ze Strunkovic
do školy do Prachatic. Cestu vlakem jsme si pak krátili
psaním úkolů a ve vyšších ročnících hraním karet.

A takto je popsána ona historická událost v obecní kronice
z roku 1991:
Zahájením nového školního roku 1.9.1991 byla v naší obci
otevřena úplná základní devítiletá škola. První ředitelkou
této školy je paní Mgr. Hana Pártlová. Zatím se vyučuje 1. 6. ročník, další ročníky se budou otevírat postupně, takže ve
školním roce 1994/5 bude již otevřeno všech devět ročníků.
Ročník 1. – 4. (tzv. I. stupeň) navštěvuje 68 žáků, je umístěn
ve staré budově školy, na náměstí Boh. Havlasy. Ročník
5. – 6. (tzv. II. stupeň) navštěvuje 37 žáků a je umístěn
v 1. patře budovy mateřské školy. V prvním ročníku paní
Mgr. Vladimíra Lisová z Pelhřimova učí 19 žáků. Ve
2. ročníku učí pí učitelka Mgr. Radka Matušková z Dubu
– 14 žáků. Třídním učitelem ve 3. třídě je pan Mgr. Josef
Welser, má také 14 žáků a 4. třídu má pí Mgr. Eva Sahulová,
21 žáků. 5. třídu vede pí učitelka Ing. Anna Kunclová

JAK MOC SE ZA 30 LET ZMĚNILA ŠKOLA? A JAK DĚTI, VÝUKA, UČITELÉ? KOUŘILI JSTE TAKY POD MOSTEM?
MOHLI SE DŘÍVE ŽÁCI NĚCO NAUČIT BEZ MOBILŮ A POČÍTAČŮ?
KAM CHODIL KOUŘIT MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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– 21 žáků a v poslední 6. třídě je třídním učitelem pan
Mgr. Lumír Vozábal z Prachatic, vyučuje 13 žáků. V 5. a 6.
ročníku se s výše jmenovanými učiteli střídá na jednotlivé
předměty ředitelka školy, paní Mgr. Hana Pártlová.
Z celkového počtu 105 dětí dochází 88 ze Strunkovic, 7 dětí
z Vitějovic, 5 z Protivce, 3 ze Žíchovce a 2 ze Svojnic.
Při příležitosti výše uvedeného výročí se v pondělí 27. září
2021 uskuteční v době od 15:00 do 17:00 hodin v obou
budovách ZŠ Strunkovice Den otevřených dveří. Oficiální
zahájení v 15:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ. Návštěvníci
budou mít, kromě jiného, jedinečnou příležitost prohlédnout
si nově vybudované specializované učebny v podkroví
ZŠ a Úřadu městyse či loni rekonstruovanou část školní
jídelny.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje
nejen informace o plánované odstávce elektřiny.
Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci
najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastavíte
kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat
informace o odstávkách, poruchách nebo servisních
pracích.
Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu
www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti, které vám nejvíce
vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik
základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro
snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem,
který Vás na danou stránku přímo navede.
Případné dotazy na
info@egd.cz
nebo na 800 22 55 77.

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli
opravám nebo dalším jiným pracím na rozvoji a modernizaci
distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D
na části svého distribučního území způsob, jakým bude
informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické
energie.
„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme
ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom
tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost
a tím je elektronické oznámení,“ vysvětluje Lukáš Svoboda
z oblastního managementu společnosti EG.D.
Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech
a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách
jsme doteď kromě elektronických informací v datových
schránkách vylepovali i informační letáky,“ dodává
Miroslav Točín z oblastního managementu.

Několik aktuálních informací o třídění a likvidaci odpadu
Nově kontejnery na papír. V současné době mohou
občané odevzdávat vytříděný papír ve sběrném dvoře (SD)
ve Strunkovicích, nebo jej každou první středu v měsíci
sváží pracovníci SD ze Strunkovic a všech místních částí.
Nově městys pořídil kontejnery na papír, které budou
v průběhu září rozmístěny na stávající místa třídění (kromě
Žíchovce a M. Boru). Dojde tak k rozšíření možnosti třídění
a likvidace této druhotné suroviny. Upozorňujeme na
nutnost papír před vhozením do kontejneru sešlapat tak, aby
jedna papírová krabice nezaplnila celý kontejner!!!
Stávající malé kontejnery na kov (plechovky apod.) budou
ze Strunkovic přemístěny do největších našich osad. Ve
Strunkovicích pak budou umístěny větší sběrné nádoby.
Kontejnery na oděvy přemístěny. Dosud mohli občané
odevzdávat pro další použití oděv, obuv, textil… do SD a do
dvou kontejnerů. Jeden se nachází u vchodu do SD a druhý
byl u lékárny. Kontejner od lékárny byl přemístěn rovněž
ke SD. Důvodem byly hromady rozházených oděvů, které
se u lékárny často povalovaly, protože kontejner už byl plný,
a když už tam někdo ty „hadry“ přivezl, tak je tam klidně
nechal, a to bez ohledu na to, že se do kontejneru nevešly.

Nadále tak bude pro odevzdávání výše uvedených komodit
použít v době provozu sběrný dvůr a v době uzavření SD
jsou k dispozici 2 kontejnery. Jelikož naši zaměstnanci
budou mít klíče od kontejnerů, nemělo by se stát, že

Foto: Karel Matějka
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Foto: Karel Matějka

kontejnery budou plné a občané nebudou mít kam věci odevzdat. Nebudou se tak
povalovat okolo hadry, do kterých prší a trhají je psi.
Něco pro „Tatary“. Těmi Tatary nemyslím příslušníky turkických národů, ale
ty, kteří přes neustálé informace o třídění dělají z místa okolo kontejnerů na
třídění plastů, skla, oleje, kovů… regulérní černou skládku. Prostě asi nerozumí
česky. Za poslední dva dny tak naši zaměstnanci od kontejnerů u lékárny
odklízeli třikrát domovní odpad včetně koberce či igelitové tašky plné zbytků
jídla. O speciálních kontejnerech na použité oleje či plechovky ani nemluvím.
Přestože jsou označeny, vždy se najde nějaký „Tatar“, který tam hodí igelitku
s domovním odpadem. Naštěstí jde technika kupředu, a tak díky fotopastím
a kamerám lze takové hříšníky identifikovat. A tak se i stalo. Takže až obdržíte
z prachatického Městského úřadu (oddělení přestupků) obálku s pruhem, bude to
nejspíše pozvánka na kurz třídění odpadů. Jo a je to placený kurz a budete si na
to muset vzít den dovolené.
Ing. Karel Matějka, starosta

Stavební akce městyse ve zkratce
• Dokončuje se přeložka vzdušného vedení v ul. Protivecká.
Zde bylo instalováno nové veřejné osvětlení. Pokračovat
se bude v opravě chodníků v dané lokalitě a zateplení
fasády čp. 95 (stará pošta).
• Byla započata rekonstrukce tělocvičny kulturního domu
zahrnující novou podlahu, obklady stěn, dveře, střešní
krytinu včetně zateplení.
• Kolaudací skončily výstavby 3 speciálních učeben
v podkroví budovy I. stupně ZŠ a Úřadu městyse.
• Pokračuje se v rekonstrukci budovy Úřadu městyse.
• Bylo předáno staveniště pro výstavbu veřejného
víceúčelového hřiště (posilovací prvky, skluzavka pro
děti) za kulturním domem ve Strunkovicích.
Foto: Karel Matějka • Tělocvična KD

Foto: Karel Matějka • Kanceláře úřadu městyse

Foto: Karel Matějka • Nová jazyková učebna

Příměstský tábor s vodníkem Vencou
DDM Prachatice uspořádal ve Strunkovicích nad Blanicí
dva turnusy příměstského tábora pro děti ve věku 4 - 10 let.
Od 2. do 6. srpna a od 9. do 13. srpna tak na čtyři desítky
malých vodníků začátečníků zažívaly dobrodružství
s vodníkem Vencou. Po celý týden se pilně připravovali,
plnili úkoly a zdolávali překážky, aby pak v pátek mohli

předstoupit před samotného vodníka Vencu. Společně si
rozdělili naši řeku Blanici na jednotlivé úseky a slíbili
vodníkovi Vencovi, že se o ni budou starat, budou mu
pomáhat udržovat pořádek a čisto kolem naší krásné řeky.
Vodník jim za to dovolil se v řece koupat a stavět si hráze.
Všechny pak pasoval na vodníky a věnoval jim hrnečky
5

na zlobivé dušičky. Víly pak rozdaly malým vodníčkům
perličky na památku a také malé plácnutí vodnickou
vařečkou.
Děti si celých čtrnáct dnů moc užily, sluníčko nám přálo
a vše dopadlo na výbornou. Já moc děkuji vedoucím
Míše a Radce, vílám Lucce, Agátce, Petrušce, Karolínce

a Terezce za pomoc s malými neposednými vodníky.
Paním kuchařkám za výborné obědy. Paní Petře za
úklid po vodnickém potěru. Paní ředitelce za to, že jsme
mohli vodničit ve škole. A příští rok se těšíme na další
dobrodružství v Mexiku...
Milena Matějková

Foto: 2x Milena Matějková

Hokejbalistky slavily úspěch
4 body. Do vyřazovacích bojů jsme tedy šly ze 4. místa.
Prachatický tým dívek hrál pouze 2 zápasy s Pískem,
které jasně ovládl 2:0 a 7:1. Těmito vítězstvími si pojistily
2. místo v základní části. Druhý den jsme započaly zápasem
čtvrtfinále, kdy náš tým vyhrál nad SK Kelti 2008 (Beroun)
1:0 v prodloužení. V semifinále jsme narazily na tým HBK
Kyjov, který jsme udolaly 2:1 v prodloužení. Prachatický
tým započal vyřazovací část až v semifinále, jelikož
v základní části skončil druhý. Zde si Prachatice poradily
s HBC Svítkov Stars Pardubice 2:0. Finálový zápas ovládly
Prachatice 2:1. I tak je to pro náš tým, HBC Plzeň Litice,
úspěch, jelikož této příčky nikdy nedosáhl. Pro prachatické
hráčky to je určitě také úspěch (také pro strunkovickou
Adélu Křížovou), jelikož tento mladý tým hrál teprve třetí
sezónu.
Kateřina Kašparová

Možná ani nevíte, jaké máme ve Strunkovicích úspěšné
sportovkyně. Ani já to donedávna nevěděl. Až jsem
si v prachatickém Radničním listu přečetl zajímavý
článek o úspěchu tamních hokejbalistek. A tak jsem
se popídil a zjistil, že máme u nás ve Strunkovicích
mistryni a vicemistryni republiky v ženském hokejbale.
Adélu Křížovou z mistrovského týmu HBC Prachatice
a vicemistryni Kateřinu Kašparovou z HBC Plzeň Litice,
které jsem se, viz níže, zeptal na průběh finálových bojů.
Tak ať se Vám i nadále daří, a nejen na sportovním poli.
Ing. Karel Matějka, starosta
Ve dnech 26. a 27. června se uskutečnil finálový turnaj
Milica Ligy žen v hokejbale. Celý turnaj se odehrával na
zimním stadionu v Čáslavi. První den turnaje se dohrávala
základní část, kdy náš tým HBC Plzeň Litice hrál 4 zápasy
2x12 minut čistého času. Tento den jsme získaly pouze

Foto: archiv HBC Prachatice • HBC Prachatice

Foto: Nikolina Blažeković • HBC Plzeň
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Z činnosti TJ Sokol
Oddíl country tanců Strunkováček
Dětský oddíl country tanců Strunkováček
pod TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí
začíná po prázdninách opět s výukou
country tanců. Výuka začíná vždy ve
čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin, ale je možné, že si
zvolíme jiný den a i jinou hodinu, která by vyhovovala

všem tanečníkům. Děvčata a kluci, přijďte na naše první
setkání, vyzkoušet si své taneční schopnosti. Setkání se
uskuteční dne 9. září 2021 v 16:30 hodin. Sejdeme se před
kulturním domem ve Strunkovicích, odkud se přesuneme do
nedalekého Komunitního centra. Informace a podrobnosti
o naší činnosti můžete také získat na tel. č.: 724 619 825.
Za oddíl country tanců Jiřina Sladová
Oddíl volejbalu
V sobotu 24. července 2021 se za krásného slunného počasí
konal v areálu na Sokolské louce další ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev Blanická smeč. Letošního
ročníku se zúčastnilo 8 týmů (2x Mexiko, 2x Prachatice,
Netolice, Protivín, Bavorov a Vodňany). Po soubojích
v základních skupinách a po vyřazovacích bojích nakonec
na nejvyšší stupínek dosáhlo družstvo z Netolic. Turnaj byl
zakončen opět „prasečí“ tečkou, za což si velké poděkování
zaslouží náš bratr Vladan Dubravec, který tentokrát
připravil prase tak dobře, že i dlouholetí vegetariáni měli
mastnou „hubu“.
Za oddíl volejbalu Václav Kolář

Foto: M. Krumpová

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve školním roce 2021 / 2022
NOVINKA Angličtina pro druháky
- pokračování výuky základů anglického jazyka formou her
a písniček pro žáky 2. třídy
- vedoucí: Mgr. Vladimíra Trávníčková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 21.9.2021 v 12:30 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
Konverzace v anglickém jazyce
- četba krátkých textů, videa, konverzace, rozhovory pro
žáky 5. – 8. tříd
- vedoucí: Mgr. Jaroslava Stříbrská/ úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 21.9.2021 v 13:30 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
Sportovky pro každého
- pro děti ve věku 5 – 12 let, sportovní příprava, kola,
koloběžky, míčové hry, atletika
- vedoucí: Michaela Kalistová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 29.9.2021 v 15 hodin v KD
– tělocvična Strunkovice
Mrštný jazýček
- pro děti ve věku 4 – 11 let – individuální práce, zlepšení
jemné motoriky, verbálního projevu a výslovnosti,
překonávání řečových obtíží, příprava na školní docházku
- vedoucí: Mgr. Michaela Pártlová/ úplata 800,-Kč
- 1. informační schůzka 27.9.2021 v 17 hodin v družině ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
Školička
- pro budoucí prvňáčky, komplexní rozvoj všech dovedností
potřebných pro 1. třídu
- vedoucí: Ing.. Lucie Shőnbauerová/ úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 21.9.2021 v 15 hodin v MŠ
Strunkovice nad Blanicí

Keyboard pro začátečníky
- základy hry na elektrické klávesy, určeno pro žáky
1. stupně ZŠ
- vedoucí: Mgr. Markéta Vejvodová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 27.9.2021 ve 14 hodin na 2. stupni
ZŠ Strunkovice nad Blanicí
Keyboard pro začátečníky
- základy hry na elektrické klávesy, určeno pro žáky
2. stupně ZŠ
- vedoucí: Mgr Markéta Vejvodová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 27.9.2021 v 15 hodin na 2. stupni ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
Lanovky
- základy bezpečného lezení a jištění na lezecké stěně,
určeno pro děti od 9 let
- vedoucí: František Pártl / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 24.9.2021 v 17 hodin v předsálí KD
Strunkovice nad Blanicí
Vyšší dívčí
- tvoření pro dívky 10 -15 let, ruční práce, tvoření, tradiční
i netradiční výrobky
- vedoucí: Milena Matějková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 21.9.2021 v 17 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
Tvořeníčko
- pro předškoláky, 1. – 2. třídu ZŠ, tvořivé dílničky, práce
s různými materiály
- vedoucí: Miroslava Krumpová / úplata 400,-Kč
- 1. informační schůzka 30.9.2021 v 17 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
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NOVINKA Konverzace v německém jazyce
- naučně zábavná konverzace hrou v německém jazyce pro
8. a 9. třídu.
- vedoucí: Mgr. Marie Šimečková/ úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 20.9.2021 ve 14 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA Hravá čeština I
- pro 6. třídu – opakování a procvičování českého jazyka
- vedoucí: Mgr. Marie Šimečková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 20.9.2021 ve 13 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA Hravá čeština II
- opakování a procvičování mluvnice a slohu, příprava na
zkoušky na SŠ pro 9. třídu ZŠ
- vedoucí: Mgr. Marie Šimečková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 20.9.2021 v 14:30 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA Ruský jazyk
- základy ruského jazyka, komunikace, hry pro začátečníky
i pokročilé pro 6. – 9. třídu ZŠ
- vedoucí: Mgr. Milada Mušková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka pátek 24.9.2021 v13:30 hodin
v učebně PC
NOVINKA Mlsná vařečka
- vaření teplých i studených pokrmů, určeno pro 5. – 7.
ročník
- vedoucí: Mgr. Milada Mušková/ úplata 800,- Kč (zahrnuta
cena surovin)
- 1. informační schůzka 24.9.2021 ve 14 hodin v učebně PC
na 2. stupni / schůzky 1x za 14 dní
Keramický – pokročilí IV.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 6 – 18 let /
práce i s novými materiály
- vedoucí: Lenka Toušková / úplata 600,-Kč
- 1. informační schůzka pondělí 27.9.2021 v 17 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Keramický - začátečníci I.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 6 – 18 let
/práce i s novými materiály
- vedoucí: Lenka Zíková/ úplata 600,-Kč
- 1. informační schůzka úterý 21.9.2021 v 15 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Keramický - začátečníci II., III.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 6 – 18 let
/práce i s novými materiály
- vedoucí: Alena Kofroňová / úplata 600,-Kč
- 1. informační schůzka středa 29.9.2021 v 15 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Výtvarný kroužek
- základy kresby a malby pro všechny děti ve věku 5 – 15 let
- vedoucí: Alena Kofroňová / úplata 600,-Kč
- 1. informační schůzka 29. 9. 2021 v 16 hodin v ZŠ
Strunkovice nad Blanicí

Kurz keramiky pro dospělé
- modelování, práce s hlínou pro zájemce od 18 let /základy
točení na kruhu
- vedoucí: Lenka Toušková, Ivana Tesárková / 1 500,- Kč
- 1. informační schůzka pondělí 27.9.2021 v 18 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Bližší informace můžete získat přímo v DDM
na telefonu: 388 312 721
na e-mailové adrese: ddm@ddm-prachatice.cz
na webových stránkách: www.ddm-prachatice.cz.

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 11. a 25.9. od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první
středu v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 1. září. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.

Blahopřejeme jubilantům
Marie Šanderová • Svojnice
Marie Seberová • Strunkovice nad Blanicí
Jana Prokopová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Malá • Strunkovice nad Blanicí
Václav Čumpel • Svojnice
Václav Tušl • Strunkovice nad Blanicí
Marie Marková • Svojnice
Václav Musila • Velký Bor
Miloslava Baštová • Velký Bor
Bohumil Hazuka • Strunkovice nad Blanicí
Danuše Černá • Strunkovice nad Blanicí
Václava Moudrá • Strunkovice nad Blanicí
Ladislav Kubička • Blanička
Zdeňka Hoblíková • Strunkovice nad Blanicí
Miroslav Zámečník • Strunkovice nad Blanicí
Věra Šnajdrová • Strunkovice nad Blanicí
Milada Pechová • Strunkovice nad Blanicí

Naše řady opustila
Rozálie Kaňková • Strunkovice nad Blanicí

Inzerce
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.
• Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost. Tel: 722777672.

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.
Sazba: DTP studio BoD, e-mail: dtp@bod.cz, tel.: 777 22 92 73
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