ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Duben 2022

Pomoc v těžké době…
Po dvou letech boje s koronavirem jsme se stali účastníky
další války. Vojenská část se odehrává na území Ukrajiny,
ale dotýká se i nás. Nás v České republice, států v Evropě,
lidí na celém světě. Je to válka o demokratické hodnoty
a svobody. Její dopady pociťujeme již nyní a bude hůř. Toho
„hůř“ se již nyní začínají chytat někteří jedinci s vidinou
toho, že na tom vytřískají politický kapitál. Pevně doufám,
že těch se zdravým rozumem a touhou po zachování všech
vymožeností západní demokracie bude většina. Pevně
věřím, že i s utaženými opasky to vše zvládneme.
Aby to zvládla i Ukrajina, je potřeba jí pomoci. Hned
od začátku války se mezi lidmi, nejen v naší republice,
vzedmula vlna solidarity. Vybírají se finanční prostředky,
organizují se humanitární sbírky. Ubytovávají se prchající
ženy a děti z válkou zasaženého území. Ne jinak tomu
je i u nás ve Strunkovicích, kde jsme zorganizovali
na Úřadu městyse sbírku potřebných věcí, které byly
následně odeslány na Ukrajinu. Část pomoci byla předána
v naší partnerské obci Verchnij Bistrij, kde se potýkají
s množstvím uprchlíků. Spací pytle, karimatky, oblečení
či hygienické potřeby jim tak přišly vhod. Zastupitelstvo
městyse dále schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
50 000,- Kč na pomoc Ukrajině. S pomocí místních občanů

se podařilo ubytovat dvě ukrajinské rodiny prchající před
válkou. Podrobnosti včetně fotodokumentace najdete na
našich www stránkách v sekci „Aktuality“.
Městys Strunkovice v současnosti nebude organizovat
žádnou další sbírku. Ani věcnou, ani finanční. S ohledem
na potřeby Ukrajinců na válkou zasaženém území i těch,
kteří před válkou prchli do sousedních zemí, a s ohledem
na distribuční možnosti je v současné době optimální
realizovat pomoc formou poskytnutí finančních prostředků
prostřednictvím zřízených sbírkových účtů organizací jako
např. Český červený kříž, Člověk v tísni, Adra… Pokud
chcete pomoci, učiňte to tímto způsobem.
V návaznosti na usnesení vlády ČR vydal hejtman
Jihočeského kraje pokyn k zajištění zařízení pro ubytování
ukrajinských uprchlíků. Městysi Strunkovice tak vznikla
povinnost zajistit ubytování pro 17 osob. Pokud někdo máte
možnost pomoci s dlouhodobějším ubytováním, které bude
finančně hrazeno, obraťte se na Úřad městyse.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhají ukrajinskému národu v této těžké době.
Všem přeji brzký mír a pokud možno klidné nadcházející
jaro.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás
se uskuteční ve středu 13. dubna 2022 od 18 : 30 hodin
celková suma příliš zatěžující, můžete úhradu rozdělit
v Komunitním centru ve Strunkovicích nad Blanicí
do více splátek. Celková suma však musí být uhrazena
(budova Obecního hostince).
do 30. dubna.
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
•
Na
Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
pro rok 2022 zvyšuje o 20,- Kč. Pro trvale přihlášeného
třídění
(nutné provést osobně), na základě kterého
obyvatele činí 700,- Kč za rok. Poplatek za svoz
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
domovního odpadu u rekreačních objektů je 700,- Kč.
odpadu
(popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
Splatnost poplatku je do 30.4.2022.
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
Prapor jako symbol str. 4
www stránkách městyse.
• Příspěvky do květnového 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 pátku 22. dubna 2022.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne
9.3.2022 po projednání a hlasování:
• Schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000.- Kč
určeného na humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím
společnosti Člověk v tísni.
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• Schválilo směnu pozemků parc. č. 478/8 a 1398/1
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za pozemek parc. č. 1475
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
• Vzalo na vědomí informaci o přípravě projektů a průběhu
prací na stavebních akcích městyse.
Oprava zateplovacího systému a soklu budovy č. p. 95,
Strunkovice (stará pošta) začne počátkem dubna. Plynule
na to bude navazovat oprava fasády Úřadu městyse a 1.
stupně ZŠ. Oprava kanalizace a vodovodního řadu
Strunkovice (ul. Sportovní) začne počátkem dubna. Došlo
k výměně záložních zdrojů v domě s pečovatelskou
službou.
Ukončena oprava bytové jednotky v objektu 2. stupně
ZŠ (výměna podlahové krytiny, malby…). Probíhá
instalace nové kuchyňské linky, spotřebičů, digestoře.
Bude provedena výměna vnitřních dveří. Pokračuje se
na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci
návesních prostor Svojnice a Protivec, veřejného osvětlení
Šipoun, revitalizace hřbitova Strunkovice. V souvislosti
s tím byla zahájena jednání s EG.D, a.s. o možnostech
uložení vzdušného elektrického vedení do země ve výše
uvedených lokalitách.

1. dubna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
V létě ti řeknu, jak se mám
ČR, SR, Marta Ferencová, komedie, 113 min.
8. dubna (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Proměna
USA, Domee Shi, animovaná komedie, 100 min.,
český dabing
15. dubna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Pes
USA, Channing Tatum, komedie, 101 min.,
české titulky
22. dubna (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Příšerákovi 2
D, GB, Holger Tappe, animovaná rodinná komedie,
103 min., český dabing
24. dubna (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Nebe
ČR, Tomáš Etzler, Adéla Špaljová, dokumentární,
71 min.
29. dubna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Betlémské světlo
ČR, Jan Svěrák, komedie, 99 min.

Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse
(Úřad / Zastupitelstvo / Zápisy ze zastupitelstev).

Kulturní a sportovní akce

• Osadní výbor Svojnice zve v sobotu 2. dubna 2022 na
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
„Velikonoční dílnu“. Začátek ve 14:00 hodin v kulturním
Městys Strunkovice nad Blanicí.
domě ve Svojnicích. Přineste si s sebou vyfouknutá
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
vajíčka.
který na každou vstupenku poskytuje
• DEMDAAL, z. s. zve všechny v neděli 3. dubna 2022
Městys Strunkovice nad Blanicí.
na „Velikonoční dílnu“. Začátek od 15:00 hodin
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
v Komunitním centru Strunkovice (objekt Obecního
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
hostince). S sebou si přineste vyfouknutá vajíčka.
• V neděli 3. dubna se v kině ve Strunkovicích nad Blanicí Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
uskuteční koncert „Vzpomínky na Marsyas“, na kterém více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
vystoupí Ondřej Fencl, Bára Červinková a další Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
muzikanti z doprovodného bandu Oskara Petra. Začátek kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
i na www.strunkovicenadblanici.cz/aktualne/program-kina.
v 19:00 hodin. Vstupné 150,- Kč.
• Kulturní komise městyse zve na cestovatelskou přednášku
Karla Peška „Turistika v říši Inků“, která se uskuteční ve
čtvrtek 7. dubna v Komunitním centru ve Strunkovicích
(budova Obecního hostince). Začátek v 19:00 hodin. • Bohoslužby Svatého týdne v kostele sv. Dominika ve
Strunkovicích nad Blanicí:
Vstupné 70,- Kč.
Květná neděle 10.4. od 11:00 hodin. Bude žehnání
• SDH Svojnice srdečně zve příznivce dechové hudby na
ratolestí (vrbových kočiček) a zpívanými pašijemi
taneční zábavu, která se uskuteční v sobotu 9. dubna
vstoupíme do Svatého týdne.
v kulturním domě ve Svojnicích. K tanci a poslechu hrají
Úterý 12.4. v 8:00 hodin mše sv.
„Babouci“. Začátek v 18:00 hodin. Vstupné 180,- Kč.
Zelený čtvrtek 14.4. v 16:30 hodin mše sv. na památku
• Myslivecké sdružení Strunkovice nad Blanicí pořádá
poslední večeře Krista.
na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí Okresní
Velký pátek 15.4. v 10:00 hodin křížová cesta na zahradě
myslivecký přebor ve střelbě z malorážky. Soutěž se
u kostela. Od 16:30 hodin bohoslužba na památku
uskuteční v sobotu 16. dubna od 8:00 hodin na sportovní
umučení Páně, součástí budou zpívané Pašije.
střelnici ve Strunkovicích n. Bl.
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Bílá sobota 16.4. - obřady budou v Prachaticích
od 19 : 30 hodin.
Boží hod Velikonoční 17.4. od 11:00 hodin. Doprovází
Chrámový sbor a orchestr sv. Dominika.
Pondělí velikonoční 18.4. od 9:15 hodin mše sv.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 23. dubna X. ročník střeleckých
závodů ve střelbě z malorážky „O pohár starosty“.
Začátek v 9:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad
Blanicí.
• Kulturní komise městyse zve na koncert kreslíře
originálních vtipů a hudebníka Miroslava Kemela.
Mirek Kemel s kapelou dorazí v sobotu 23. dubna 2022
do kina ve Strunkovicích nad Blanicí. Koncert začíná
od 19 : 00 hodin. Vstupné 200,- Kč.
• Prezentace knihy „Když má nás někdo rád“. Srdečně
Vás zveme na prezentaci vzpomínkové knihy o našem
rodákovi, mlynáři, kantorovi a sbormistru Theodoru

Pártlovi, která se uskuteční v neděli 24. dubna 2022
od 14 : 00 hod. v místním kině.
• Stavění máje ve Strunkovicích a osadách (30. dubna).
Připravujeme na květen 2022:
• Oslava 1. máje - prvomájový průvod (Šipoun, 1.5.)
• Tradiční cyklovýlet nejen na Javorník (1.5.)
• Okrsková hasičská soutěž (Dub u Prachatic, 7.5.)
• 9. ročník Poháru SASŠ ve střelbě z malé odstřelovačky
(střelnice Strunkovice, 7.5.)
• Oslava Dne matek (KD Strunkovice, 8.5.)
• Závody ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 21.5.)
• XV. ročník soutěže v gymnastice
(KD Strunkovice, 21.5.)
• Strunkovice nad Blanicí versus Strunkovice nad Volyňkou
- sportovní klání (Strunkovice nad Volyňkou, 28.5.)

Z kulturního dění
• Čtvrteční přednášky v Komunitním centru ve • A od jara to je krůček k Velikonocům, se kterými byla
Strunkovicích se stávají tradicí. Na další takovéto
tematicky spjata přednáška „Jihočeské Velikonoce“,
(24. února) se představil strakonický cyklocestovatel Vít
se kterou dorazil do Komunitního centra (10.3.) ředitel
Čenovský s pořadem „Novým Zélandem na kole“.
Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek.
• 15. ples městyse Strunkovice nad Blanicí se uskutečnil • Expediční kamera (6. března) ve strunkovickém
v sobotu 26. února 2022 v sále KD ve Strunkovicích.
kině letos přinesla převahu českých a slovenských
K poslechu a tanci nám zahráli „KANCI paní nadlesní“.
outdoorových filmů. Návštěvníci tohoto filmového
Hudba opravdu super. Skvělé nazvučení. Tématem
festivalu se tak ve třech promítacích blocích dostali
bálu byly letos korálky, které zdobily ženy i muže.
na divokou vodu, šplhali po horských masivech, lezli
Bohatá tombola. Vstřícná obsluha. Pivo dobře ošetřené.
kaňony a vodopády a užívali si radosti a strasti cyklistiky.
Návštěvnost tradiční. Tedy mizerná.
Občerstvení zajišťoval Obecní hostinec. Na závěr
proběhlo tradiční losování o ceny. Tentokráte to bylo
o vstupenky na „Vítání jara“.
• V sobotu 19. března uspořádal DDM Prachatice spolu
s Pilates cvičením v KD ve Strunkovicích Bleší trh.
Koupit, prodat či směnit dětské oblečení, hry, knihy
a hračky si mohli návštěvníci od rána do oběda. Poté
nastal čas na přípravu sálu na večerní Vítání jara.
Mezitím stačili od 14:00 hodin sehrát divadelníci ze
Strašína pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Výpravnou a veršovanou pohádku do zdejšího kina přišlo
zhlédnout na pět desítek malých i velkých diváků. Sečteno
a podtrženo: Sobota 19. března se konal v Mexiku kulturní
trojboj (Bleší trh, divadelní pohádka a Vítání jara).
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

Z naší školy
Odpočinek i „tvrdá“ práce
Po týdenním „odpočinku“ o jarních
prázdninách děti přímo „vletěly“ do
měsíce března! Proběhla školní kola
soutěží - v angličtině gratulace vítězům
Jáchymu Matějkovi a Petře Kubičkové, v recitaci pak
gratulace Barboře Smazalové, Marii Klímové, Elišce

Pártlové, Anetě Pechové a Petře Kubičkové... 15.3. jsme
tradičně „otevřeli dveře školy“ pro předškoláky – opravdu
velký dík „asistentům“ ze 4. a 5. třídy… 9.3. jsme ochutnali
ukrajinskou kuchyni – skvělá práce v kuchyni… deváťáci
odeslali přihlášky a finišují v přípravě na přijímací
zkoušky… A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Maraton ve čtení… projektový den ke Dni Země a ke Dni
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učitelů… zájezd do Anglie… challenge run 2022… a mnoho „dalšího“! K tomu všemu ovšem potřebujeme pomoc (nejen
finanční) rodičů i „přátel školy“ – tak nám, prosím „zachovejte přízeň! Bohatě se Vám „odvděčíme“ – to, co s námi zažijete,
nikde jinde nekoupíte!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
P.S.
29.4. Nejen Noc s Andersenem aneb Čte celé Mexiko – sledujte info!
Ten dělá to a ten zas tohle…
Začátek měsíce března byl věnován tématu řemesel
a povolání. Každý den se děti doslova proměnily v někoho
jiného. Staly se kadeřnicí, muzikantem, lékařem, pošťákem,
pekařem, popelářem, sportovcem, strojvedoucím. Hráli
jsme spousty tematických pohybových her, vedli diskuze,
vyráběli, povídali si o tom, co dělají naši rodiče a čím bychom
chtěli být, až vyrosteme.
Připomněli jsme si také
pravidla třídění odpadků,
vyzkoušeli si sólový zpěv
za pomoci mikrofonu, ale
také jsme věnovali jeden
den tématu Ukrajina.

Ukrajinský den, jehož
cílem bylo zmapovat mezi
dětmi, zda mají přehled
o tom, co se děje ve světě,
proběhnul 8.3. Výsledky
mile překvapily, jelikož
pro většinu dětí toto téma
nebylo vůbec cizí - někteří
Foto: archiv ZŠ a MŠ.
již se svými rodiči poskytli
lidem z Ukrajiny pomoc,
ať už peněžní či materiální. A to nás opravdu potěšilo!
Nyní nás čeká „vyhánění“ paní Zimy, kdy si s dětmi
jako každý rok vyrobíme Moranu a tu společnými
silami odneseme k místní řece Blanici, kde ji zapálením
a vhozením do vody vyženeme a přivítáme jaro.
Bc. Kristýna Šimsová

Foto: archiv ZŠ a MŠ.

Vítání nových občánků městyse
Vítání našich nových občánků proběhlo znovu individuálně.
V listopadu 2021 jsme přivítali Ondřeje, Elišku, Janu
a dvojčata Šimona s Johankou. V březnu 2022 nás v obřadní
síni navštívila Natálie, Aneta, Alžběta, Eva a dvojčata
Jakub s Nikol.

Všechny děti byly zapsány do pamětní knihy městyse,
maminky dostaly květinu a pro své dítě keramickou
pokladničku (prasátko) s finančním darem, se jménem
a datem narození dítěte. Nakonec tradiční fotografování
v tradiční historické kolíbce.
Šárka Nováková

Prapor jako symbol
Vlajky a prapory jsou tradiční součástí rozličných oslav. a né Ukrajinci“. Symbol
Jednou jsou to státní vlajky, jindy hasičské, sokolské, hlouposti a zbabělosti.
obecní… Vždy se jejich použití pojí s nějakou významnou To
nenapsal
pod
událostí. Něco symbolizují, podporují, oslavují. Po napadení pláštíkem tmy žádný
Ukrajiny ruskými agresory zavlály na budovách napříč hrdinný Čech. Spíše
republikou žlutomodré prapory vyjadřující podporu takový zamindrákovaný
Ukrajině. Podporu statečným ukrajinským obráncům vesnic čecháček.
Proč
si
a měst, žen a dětí, demokracie a svobody. Žlutomodrý to
nenastříká
na
prapor zavlál i na budově našeho Úřadu městyse. Netřepal triko? Že by byl
se tam ani týden a přes noc k němu někdo přidal jiný symbol. stoupencem reklamy
Na dveřích do budovy úřadu se objevil nápis „Jsme Češi „Bez potisku.cz“?
Když už jsme u těch
praporů, tak každoročně
vyvěšujeme na budově
našeho úřadu 10. března
tibetskou vlajku. Je to
na základě jednomyslného schválení zastupitelstvem a jsem
tomu rád. Vyjadřujeme tak podporu mezinárodní akci Vlajka
pro Tibet, která připomíná okupaci Tibetu Čínou. Třepotal
se tady ale i jiný prapor. Protože ale máme tu demokracii,
tak se tady můžou třepotat i praporky jiných států. Aspoň
tak víme, kdo fandí Spartě a kdo Slávii.
Ing. Karel Matějka, starosta
Foto: 2x Karel Matějka
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JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VLAJKOU A PRAPOREM? KDO MÁ MÍSTO PRAPORU ČERVENÉ TRENÝRKY?
CO JE TO PRAPOR PRÁCE? JAKÉ PRAPORKY DÁVÁTE DO OKEN NA 1. MÁJE?
A CO NA TO MILOUŠ?

KaMa & JoCer

Z činnosti TJ Sokol
160 let Sokola – jen ruchem žijeme!
Turistický oddíl
Je název výstavy, která se koná u příležitosti Turistický oddíl při T. J. Sokol zahájil svoji letošní sezonu
letošních sokolských oslav v Českých 23. února. Vybral si část vyhlídkové stezky kolem Prachatic.
Budějovicích na radnici v prostorách A protože počasí bylo ten den nádherné, mohlo se 10 turistek
informačního centra od 24. března do potěšit naším okresním městem hned z několika pohledů
30. dubna. K vidění je – z Žižkovy skalky, od háječku a z Šibeničního vrchu
sokolská historie i současnost, a dohlédly až do našich Strunkovic, do Blanice a Bavorova
kroje, upomínkové předměty a nejen… Prohlédly si nově opravenou křížovou cestu,
aj. Jeden z panelů bude fresky na kostele sv. Petra a Pavla, hrob rodičů svatého Jana
věnován i činnosti naší Nepomuka Neumanna aj. A trasu zakončily příjemným
T. J. Sokol Strunkovice nad posezením v prachatické pizzerii na náměstí.
Blanicí – Fotu na provázku
a Ochotnickému divadlu
S.O.S. (snímek z jejich hry
Knoflíková válka byl před
čtyřmi roky upoutávkou na
představení Našich furiantů
v Národním divadle v Praze).
Jarní brigáda
Srdečně zveme všechny sokoly a jejich příznivce na
letošní první brigádu na Sokolské louce v sobotu 23. dubna
od 9 : 00 hodin. Kromě běžného úklidu budeme stavět
víceúčelový stan a připravovat májku – podle toho volte
potřebné nářadí s sebou. Také zveme naši školní mládež,
která tyto prostory asi nejvíce využívá a která slíbila, že
přijde – a sliby se plní!
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Foto: V. Vondrušková

Dětský maškarní bál
T. J. Sokol Strunkovice, oddíl volejbalu uskutečnil v sobotu
5. března tradiční dětský maškarní bál. Po dvou letech
koronavirového půstu nebylo do poslední chvíle jisté,
zda přijdou. Kdo? No přece děti a jejich rodiče. Nakonec
do kulturního domu ve Strunkovicích dorazilo více než
200 návštěvníků, z čehož byla polovina dětí v rozličných
maskách. Moderování celé akce se jako obvykle ujal Zdeněk
„Žemla“ Žemlička. Při organizaci rozmanitých soutěží
mu asistovali Petr „Tesil“ Šanda a Lukáš „Bugi“ Brabec.

Soutěže byly natolik zajímavé, že se do nich zapojila
i řada rodičů. Muziku od mixážního pultu tvrdil Vašek
Kolář. Občerstvení si vzaly na starost Monika Vlachová,
Petra Michálková a Marta Brabcová. Limo, pivo, párky
v rohlíku… Pro každého něco. Další organizační úkoly, jako
výběr vstupného či příprava tomboly, si vzaly za své Majka
Šandová, Mirka Kolářová, Mirka Markovcová a Helena
Matějková. Na přípravě sálu a jeho následnému úklidu se
podílela celá řada dalších dobrovolníků a pomocníků z řad
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rodičů a dětí. A to je dost možná ten správný recept na to,
jak něco zorganizovat tak, aby to dobře dopadlo. A tahle
akce dobře dopadla, a všechny děti se tak okolo 16. hodiny
vydaly k domovu s dobrou náladou, kterou umocnil nejen
malý dárek, který každá dětská maska obdržela, ale i pocit
z příjemně stráveného odpoledne.
Vítání jara
Tradiční Vítání jara se netradičně po mnoha letech konalo v sále
kulturního domu ve Strunkovicích, kam jej ze Svojnic přesunuli
organizátoři z řad místního Sokola. Po dvojím zrušení této
akce (v roce 2020 a 2021) se tak návštěvníci konečně dočkali
vystoupení kapely Jiří Schelinger Memory Band. Než došlo na
hudbu, mohlo se na osm desítek přítomných pobavit vystoupením
čkyňských divadelních ochotníků. Vtipně a netradičně pojatá
klasická pohádka „O dvanácti měsíčkách“ tak sklidila zasloužený
aplaus publika. Na závěr jen povzdechnutí. Kde byli všichni ti
místní. Ty krásné mladé ženy a muži, na které tady čekala jarní
oslava? Nevěřím, že by jaro nepřivítali. Jen si asi zvykli za ty dva
roky s covidem na útulné garáže a sklepy s domácím výčepním
zařízením.
Za TJ Sokol Karel Matějka

Foto: 2x Karel Matějka

Oddíl volejbalu
V sobotu 12.3.2022 se v tělocvičně místního KD uskutečnil
po dvouleté odmlce opět volejbalový turnaj smíšených
družstev „Mexickej bagr“. Turnaje se zúčastnilo domácí
družstvo, dva týmy z Prachatic, po jednom z Bavorova
a Lhenic. Celý den probíhaly zajímavé zápasy, dramatické
výměny a napínavé koncovky skoro každého setu.
Na nejvyšší stupínek nakonec zaslouženě vystoupala
volejbalová parta ze Lhenic. Po ukončení sportovní části
turnaje následovalo společné posezení jak v tělocvičně, tak
následně i v místním obecním hostinci, kde jsme společně
probrali, co se za ty dva dlouhé roky událo. Je fajn zmínit, že
turnaj proběhl bez větších zranění, v přátelském sportovním
duchu a všichni se už těšíme na příští rok, kdy snad opět
kvalitním hobby volejbalem přivítáme přicházející jaro.

Rád bych za přípravu a zdárný průběh celého turnaje
poděkoval jednak členům oddílu volejbalu při TJ Sokol
Strunkovice nad Blanicí, ale i Vladanovi a Františkovi, kteří
(ač jako nevolejbalisté) také pomohli ke zdárnému průběhu
celé akce.
Václav Kolář

Foto: V. Kolář

Z činnosti SDH Velký Bor
Hasičský bál
Po covidové odmlce jsme v soboru
5. března 2022 uspořádali maškarní bál
s odpolední maškarní zábavou pro děti.
Motivem výzdoby byla hvězdná obloha,
doplněná i dekoračním osvětlením. Na zábavu pro děti
se soutěžemi přišlo snad 30 dětí v nejroztodivnějších
maskách, pro které jsme nachystali řadu aktivit a soutěží
o ceny, jakož i sladké občerstvení (muffiny a dorty, které
skvěle upekla maminka Petry Hájkové). Tradicí již je, že
občerstvení pro děti je zdarma a vstupné je jen dobrovolné.
Soutěž o nejlepší dětskou masku vyhrála ovečka (Rozárka
Štěpková). Dík zaslouží všichni, kteří nelitovali umu,
sil a času na přípravu, zejména pak je třeba zmínit naše
sestry hasičky (Monika Pořízková, Lucie Kučerová a Jitka
Šanderová), které odvedly na návrhu výzdoby a její přípravě
největší díl práce.

Večerní část pro dospělé zaznamenala rovněž hojnou
účast, ani nestačily židle (ovšem židlí, na které je možno si
bezpečně sednout, ve škole
stále v důsledku zubu
času na nich pracujícího
ubývá…) a bylo třeba
rozložit
jeden
stůl
s lavicemi. Stejně jako při
loňském Hasičskému bálu
hudební produkci zajistil
Petr Vonášek s vynikající
zpěvačkou Natali – s dobře
vybraným a ještě lépe
provedeným repertoárem
k tanci i poslechu. Masek
sice nebylo tolik jako na
Foto: Pavel Čížkovský
dětském odpoledni, ale
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když se podaří, co se dařit má) či osobně Harry Potter (který
nakonec – v provedení Barbory Hájkové - v soutěži masek
zvítězil). Myslím, že se nám akce vydařila, kdo přišel, určitě
nelitoval.
Maškarní bál 2022 je minulostí, ať žije příští v roce 2023!
Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

i tak byly k vidění masky představující postavy z tohoto
světa i ze světa pohádek a fantazie. Mohli jste se setkat
s císařem římským Gaiem Iuliem Caesarem, Sněhurkou
(která tentokráte přišla sama bez doprovodu sedmi trpaslíků),
ze stadionu na Strahově přišla účastnice Spartakiády ve
skvělém retro kostýmu (protože - jak zpívá Michal David,

SDH Velký Bor pořádá dne 9. dubna 2022 výlet do Vídně.
Navštívíme Velikonoční trhy, katedrálu sv. Štěpána,
Hofburg a mnoho dalšího, co Vídeň nabízí. Poutavý
historický výklad zajištěn! Máme ještě volná místa.
Příspěvek na dopravu max. 750,- Kč + vstupy, kam kdo
půjde. Zájemci prosím pište na některý z těchto mailů
pavel@cizkovsky.cz,
marek.riha.91@gmail.com,
či zavolejte na tel.: 603423429.

Foto: Lucie Kučerová

Z činnosti TJ Blaník
Termíny jsou pevné a všichni doufáme, že letošní rok
již nebude ničím rušen tak jako rok 2020 a 2021, kdy se
soutěže vůbec nedohrály. Zimní příprava, pro fotbalisty
dost důležitá, proběhla v souladu s plánem a bez většího
zdravotního omezení. Věřme tedy, že epidemie Covidu 19
se nijak ve větším měřítku nevrátí a toho blázna v Kremlu
někdo uklidní tak, abychom mohli v klidu myslet na sport
a soutěžení mezi sebou. Další termíny fotbalových zápasů
budu zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje, kompletní jsou
taktéž k nahlédnutí na FB, skupina Blaník Strunkovice
fotbal. Rádi Vás přivítáme na stadionu Bedřicha Fencla ve
Strunkovicích při povzbuzování našeho týmu.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Program A-mužstva Blaníku Strunkovice – jaro 2022
03.4.2022 od 16:30 FC Velešín – Blaník Strunkovice
10.4.2022 od 16:30 Blaník Strunkovice – Šumavan Vimperk
16.4.2022 od 13:30 Malše Roudné – Blaník Strunkovice
22.4.2022 od 17:00 Blaník Strunkovice – SK Mirovice
30.4.2022 od 13:30 1. FC Netolice – Blaník Strunkovice
08.5.2022 od 17:00 Blaník Strunkovice – FK Vodňany
15.5.2022 od 15:00 Tatran Prachatice – Blaník Strunkovice

Domácí hospic sv. Jakuba Prachatice
Pečujete
o
svého
nevyléčitelně
nemocného
blízkého doma? Cítíte občas
bezmoc a nevíte si rady?
Chtěli byste být spolu doma,
ale jste na to sami a mnohdy
nevidíte jiné řešení, než
převoz do nemocnice?
Dovolte, abychom se vám
představili…
Třetím rokem poskytujeme
v okrese Prachatice odbornou
zdravotní péči nevyléčitelně
nemocným a podporujeme
jejich pečující rodiny v jejich
domácím prostředí – domácí hospicová péče. Náš tým tvoří
lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sociální pracovník,
psychoterapeut a duchovní. Naše pomoc a podpora
nemocným i jejich pečujícím rodinám je zajištěna 24 hodin
denně a 7 dnů v týdnu, což bezpochyby usnadňuje samotnou
péči. Jsme si vědomi toho, že péče o nemocného s různými

příznaky a problémy je mnohdy psychicky i fyzicky
náročná, mnohdy má člověk pocit, že to nemůže zvládnout.
Ale každé „naší hospicové rodině“, když se ohlédneme
zpět, zůstane pocit naplnění a klidu ze společně strávených
posledních chvil se svým těžce nemocným blízkým.
Paralelně s domácí hospicovou péčí zajišťujeme terénní
odlehčovací službu. Tato služba je určena pro rodiny, které
doma pečují o seniory, imobilního či jinak postiženého
blízkého člověka. Služba v sobě zahrnuje ty výkony,
které pečující osobě uleví a usnadní péči ve chvíli, kdy
si potřebuje zajistit své osobní věci nebo si jen potřebuje
chvilku odpočinout. Mezi nejčastější činnosti patří zajištění
hygienické péče, podání snídaně, oběda, ale i vyplnění
času různými aktivizačními činnostmi - vzpomínáním,
procházkou, hrou karet apod. Kvalita odpočinku pečující
osoby je umocněna vědomím, že jeho blízký, v jeho
nepřítomnosti, je v bezpečí terénní odlehčovací služby.
Obě tyto služby jsou podpořeny zázemím v podobě půjčovny
kompenzačních pomůcek, kde nabízíme k usnadnění péče
například elektrická polohovací lůžka, toaletní křesla,
chodítka apod.
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Pokud vám budeme moci být nápomocni, i třeba pouze radou • Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
a informací, najdete nás na adrese Prachatice, Horní 138
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 6. dubna. Pytle
nebo na tel. čísle 732 182 466, email info@hospicjakub.cz,
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
www.hospicjakub.cz
zanechte před svým domem.
Bc. Štěpánka Válková – sociální pracovnice • Knihovna Strunkovice nad Blanicí nabízí zdarma
Mgr. Věra Kvasničková – zdravotní sestra
vyřazené knihy. Zájemci si tyto mohou odebrat v době
provozu knihovny (Po a Čt 14:00 – 17:00 hod.).
• Sauna Strunkovice bude v provozu do konce dubna.
BABETTA GANG na cestách
Po přestávce bude opět pokračovat v provozu od začátku
Psal se rok 2017 a v Šipouně vznikl ,,BABETTA GANG“.
října.
Jednalo se o uskupení pěti kamarádů z místního SDH, kteří • Městys Strunkovice nad Blanicí si připomněl 10. března
začali podnikat různé výlety na legendárních mopedech
vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu městyse 63.
babetta 210. Vždy, když jsme někam jeli, pečlivě jsem si
výročí povstání Tibeťanů proti okupaci Tibetu Čínou.
vše zapisoval a představoval si, jak jednoho dne vytvořím
Připojil se tak již po sedmnácté k mezinárodní kampani
knihu, ve které by si mohli naši známí, ale i ostatní lidé,
„Vlajka pro Tibet“.
které by naše putování zajímalo, přečíst o našich zážitcích.
Teď je to přibližně 5 let a já se mohu pochlubit tím, že kniha
Blahopřejeme jubilantům
je na světě. Kdo by měl tedy o knihu zájem, ptejte se u paní
Marty Bartošové ve strunkovické večerce.
Marie Beránková • Svojnice
Zdeňka Pivonková • Strunkovice nad Blanicí
Ukázka z knihy:
Jiřina Pořádková • Svojnice
,,Už dva roky před tím, než se něco uskutečnilo, vznikl nápad. Libuše Bártlová • Strunkovice nad Blanicí
Byl to nápad především
Jaroslava Pešková • Strunkovice nad Blanicí
mého bratra Jirky, ale také
Marie Franová • Protivec
trochu můj. Jelikož byl
Jaroslav Turek • Strunkovice nad Blanicí
Jirka příliš mladý a neměl
Milena Tomanová • Strunkovice nad Blanicí
řidičský průkaz, museli jsme
František Fiala • Strunkovice nad Blanicí
tedy počkat, až dosáhne
Marie Benešová • Strunkovice nad Blanicí
plnoletosti a průkaz si udělá.
Václav Beneš • Strunkovice nad Blanicí
Mezitím proběhlo patřičné
Božena Jílková • Šipoun
plánování a nábor dalších
Marie Zardová • Strunkovice nad Blanicí
osob natolik odhodlaných,
Jan Pudivítr • Velký Bor
aby s námi tento výlet
Marie Králová • Strunkovice nad Blanicí
podnikly...“
Josef Krump • Strunkovice nad Blanicí
Marek Bartoš

Do života vítáme
Helena Krumpová • Protivec

Naše řady opustili
Vojtěch Havrda • Šipoun
Jiřina Pulcová • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Wölfl • Velký Bor

Inzerce
• Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
a koberců (tel.: 728 685 987).
Oznámení
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
nad Blanicí): 2., 16. a 30. dubna od 9:00 do 12:00 hodin.
práce. Tel: 773 935 103.
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