ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Březen 2022

Strašně rád bych se mýlil…
Strašně rád bych se mýlil, ale obávám se, že válka na
ukrajinsko – ruské hranici je na spadnutí. Ona defacto již
začala. Pomalu, plíživě… Vojenské cvičení ruské armády
u hranic s Ukrajinou by mohlo být zcela legitimní, kdyby
se nekonalo v takovém rozsahu (160 000 vojáků!!), kdyby
nebyli ruští vojáci u hranic s Ukrajinou i v Bělorusku,
kdyby ruská námořní flotila konáním námořního cvičení
neblokovala Ukrajině přístup k Černému moři, kdyby
z Ruska nesměřovaly na Ukrajinu kybernetické útoky,
kdyby ruské sdělovací prostředky nemasírovaly veřejnost
informacemi o tom, jak ruským občanům v Luhanské
a Doněcké lidové republice jde o život, protože Kyjev se
připravuje na ně zaútočit. Od moskevského vyjádření, že
jde o genocidu, jsme se dostali k vyhlášení mobilizace
a evakuace dětí, žen a starých lidí z obou samozvaných
republik do Ruska. Mezitím již několik dní dochází
k porušování příměří na hranici mezi Ukrajinou a Luhanskou

a Doněckou republikou. To vše směřuje k eskalaci napětí
a vytvoření „podmínek“, které by ospravedlnily vstup ruské
armády na tato území. A o to tady Vladimíru Vladimíroviči
jde. Pokud se tak stane a EU a NATO se zachovají jako při
invazi Ruska do Gruzie (2008) a anexi Krymu (2014), je jen
otázkou času, kde se ruská rozpínavost vedená moskevským
KGBákem zastaví. Reakce EU a NATO by měla být rychlá
a razantní, a zejména jednotná. A tomu jistě nepomůže ani
německá liknavost ovlivněná plynovodem Nord Stream 2
ani výroky Miloše Zemana „novičokem“ a „Vrběticemi“
počínaje a papouškováním kremelské propagandy
o stahování ruských jednotek od hranic s Ukrajinou konče.
To ovšem v dnešní době satelitních prostředků nebylo nikým
potvrzeno. A tak jen s napětím sleduji zprávy a říkám si, jak
strašně rád bych se mýlil.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
přihlášeného obyvatele činí 700,- Kč za rok. Poplatek za svoz domovního
• Zasedání Zastupitelstva městyse
odpadu u rekreačních objektů je 700,- Kč. Splatnost poplatku je do 30.4.2022.
Strunkovic nad Blanicí se uskuteční
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás celková suma příliš
ve středu 9. března 2022 od 18 : 30
zatěžující, můžete úhradu rozdělit do více splátek. Celková suma však musí být
hodin v Komunitním centru ve
uhrazena do 30. dubna.
Strunkovicích nad Blanicí (budova
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému třídění (nutné provést
Obecního hostince).
osobně), na základě kterého můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
• Poplatek za svoz domovního
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky s čárovým kódem a další
odpadu (popelnice) se pro rok
podrobné instrukce. Více na www stránkách městyse.
2022 zvyšuje o 20,- Kč. Pro trvale
• Příspěvky do dubnového 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 18. března 2022.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva

Vítání jara str. 5

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne 9.2.2022 po projednání
a hlasování:
• Schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 782
v k.ú. Šipoun na městys Strunkovice. Pozemek je v současné době ve
vlastnictví státu a nachází se v Šipouně pod částí místní komunikace.
• Schválilo podání žádosti o individuální dotaci z Krajského investičního fondu
Jihočeského kraje na rok 2022 ve výši 1 mil. Kč na fasádu objektu budovy
1. stupně ZŠ ve Strunkovicích.
• Schválilo zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 189/1
v k. ú. Svojnice.
• Schválilo zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č.1475 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí za pozemek parc. č. 478/8 a pozemek parc. č. 1398/1,
oba v k. ú. Strunkovice nad Blanicí.
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• Schválilo na základě výběrového řízení na akci
„Revitalizace KD Strunkovice nad Blanicí“ uzavřít smlouvu
o dílo s vítěznou firmou (Sid.pt spol. s r.o., Prachatice).
Stavební práce zahrnují zateplení částí obvodového
zdiva kulturního domu (zejména podsklepenou část KD)
a výměnu pochozích roštů světlíku podsklepení KD.
• Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu na
podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. V případě
obdržení dotace získá každý nově narozený občánek
našeho městyse finanční příspěvek 2000,- Kč (1000,- Kč
od městyse Strunkovice n. Bl. a 1000,- Kč z Krajského
úřadu Jihočeského kraje).
• Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu
Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje na pořízení výstroje pro Jednotku požární ochrany III,
Strunkovice nad Blanicí.
• Vzalo na vědomí informaci o přípravě projektů a průběhu
prací na stavebních akcích městyse. Na základě
uzavřených smluv o dílo a objednávek tak v jarních
měsících bude započato s realizací těchto akcí:
Oprava vodojemu Strunkovice (Na Hořicích) zahrnuje
odkopání terénu a provedení hydroizolace obvodového
zdiva, opravu fasády, výměnu vstupních dveří…
Oprava zateplovacího systému a soklu budovy č. p. 95,
Strunkovice (stará pošta). Kromě fasády a nátěrů dojde
k instalaci nových informačních vývěsek.
Opravu kanalizace a vodovodního řadu Strunkovice
(ul. Sportovní).
Oprava bytové jednotky v objektu 2. stupně ZŠ. Výměna
podlahové krytiny, malby…
Revitalizace zahrady MŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
zahrnuje terénní úpravy, výsadby, instalace herních prvků…
Fasáda budovy Úřadu městyse a 1. stupně ZŠ Strunkovice.
Dále oprava soklů, okapů…
• Schválilo připojení městyse Strunkovice nad Blanicí
(10. března 2022) vyvěšením tibetské vlajky k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet.

4. března (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Srdce na dlani
ČR, Martin Horský, komedie, 95 min.
11. března (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Tajemství staré bambitky 2
ČR, Ivo Macharáček, pohádka, 100 min.
18. března (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Mimořádná událost
ČR, Jiří Havelka, komedie, 102 min.
25. března (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Moje krásná příšerka
RUS, Maxim Volkov, animovaná rodinná pohádka,
100 min., český dabing
27. března (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Utéct
DK, F, S, N, Jonas Poher Rasmussen,
animovaný dokumentární, 93 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/aktualne/program-kina.

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
se kterou se v sobotu 5. března představí volarský
• SDH Velký Bor pořádá v sobotu 5. března Maškarní
ochotnický spolek (VOSA Volary). Začátek v 19:00 hodin
bál. Program pro děti se soutěžemi o ceny začíná ve
v kině ve Strunkovicích nad Blanicí.
14 : 00 hodin, maškarní bál pro dospělé je od 20:00 hodin
Vstupné 80,- Kč.
v budově bývalé školy ve Velkém Boru. K tanci a poslechu
• Kulturní komise městyse pořádá v neděli 6. března
hraje skupina Petra Vonáška.
filmový festival cestovatelských filmů Expediční
• TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí srdečně zve na Dětský
kamera. Na nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy
maškarní bál, který se uskuteční v sobotu 5. března 2022
se můžete přijít podívat do kina ve Strunkovicích. Čeká
od 13:00 hodin v sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí.
vás: Přechod nejvyšších vodopádů světa. Handikepovaní
Návštěvníky čeká dětská diskotéka, soutěže a tombola.
bikeři v největším bikeparku světa. Horolezecký výstup
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti bez masek 30,- Kč, děti
v Peru. Běh nejdelší turistickou trasou na Slovensku.
s maskami zdarma.
Na kajaku v peřejích jižní Afriky. Dokument ze závodu
• Kulturní komise městyse srdečně zve na divadelní
1000miles Adventure. Seznam filmů a přesný program
detektivní komedii Petra Tomšů „Slavíci z Madridu“,
2

•

•

•

•

•

uskuteční v KD ve Strunkovicích v sobotu 19. března.
Začátek ve 19:00 hodin. Vstupné 150,- Kč.
• Spolek SPV Strunkovice nad Blanicí pořádá v sobotu
26. března 2022 v sále KD Strunkovice nad Blanicí XIV.
ročník turnaje ve stolním tenisu jednotlivců „Mexiko
open 2022“. Zahájení v 9:30 hodin. Přihlášky do turnaje
přijímá p. Trávníček (tel. 730 621 630) do 18. března 2022.
Startovné 100,- Kč. Srdečně zveme všechny příznivce
stolního tenisu.

naleznete na plakátech a www stránkách městyse. Začátek
v 17:00 hodin. Vstupné 80,- Kč.
Kulturní komise městyse pořádá ve čtvrtek 10. března
přednášku PhDr. Jiřího Práška „Jihočeské
Velikonoce“. Přednáška o velikonočních zvycích,
tradicích a současnosti začíná v Komunitním centru
(budova Obecního hostince) ve Strunkovicích od
18 : 00 hodin. Vstupné dobrovolné.
TJ Sokol Strunkovice, oddíl volejbalu, pořádá v sobotu
12. března turnaj ve volejbale smíšených družstev
„Mexickej bagr“. Začátek v 9:00 hodin v tělocvičně KD
ve Strunkovicích.
DDM Prachatice spolu s Pilates cvičením pořádají
v sobotu 19. března od 9:00 do 12:00 hodin v sále
KD ve Strunkovicích nad Blanicí Bleší trh. Přijďte si
nakoupit, sami prodat nebo sami vyměnit či darovat:
dětské oblečení, hračky, knihy, stavebnice, hry. Prostě
všechno, co vám doma překáží, a přitom by se někomu
hodilo. Vstupné zdarma pro kupující i prodávající. Další
informace na tel.: 731 407 130 (Milena Matějková).
Kulturní komise městyse srdečně zve na divadelní
pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, se kterou
se v sobotu 19. března představí Spolek divadelních
ochotníků ze Strašína KOLÁR. Začátek ve 14:00 hodin
v kině ve Strunkovicích nad Blanicí. Vstupné 50,- Kč.
TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí zve na XIV. ročník
Vítání jara s kapelou JIŘÍ SCHELINGER MEMORY
BAND a divadelními ochotníky ze Čkyně, které se

Připravujeme na duben 2022:
• Velikonoční dílna (KD Svojnice, 2.4.)
• Velikonoční dílna (Komunitní centrum Strunkovice, 3.4.)
• „Pocta Zuzaně Michnové“ v podání Báry Červinkové,
Ondřeje Fencla a hostů – koncert (kino Strunkovice, 3.4.)
• Turistika v říši Inků – cestovatelská přednáška Karla
Peška (Komunitní centrum Strunkovice, 7.4.)
• Taneční zábava s dechovou hudbou Babouci
(KD Svojnice, 9.4.)
• Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, 16.4.)
• 10. ročník střeleckých závodů „O pohár starosty“
– malorážka (střelnice Strunkovice, 23.4.)
• Mirek Kemel s kapelou, koncert
(kino Strunkovice, 23.4.)
• Myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, 30.4.)
• Stavění máje (Strunkovice a místní části, 30.4.)

Z kulturního dění
• Další čtvrteční přednáška v Komunitním centru ve
Strunkovicích, kterou uspořádala tentokrát knihovna
městyse, měla název „Z Čech až na konec světa“.
Sešlo se zde okolo třiceti návštěvníků, kterým
František Šesták, cyklista a cestovatel z Blatné, popsal
cyklistickou expedici po stopách mírového poselstva

krále Jiřího z Poděbrad z r. 1465. Poutavé vyprávění bylo
doprovázeno fotografickou projekcí. Přítomní tak spolu
s Františkem absolvovali trasu dlouhou více než 6000 km
vedoucí z Blatné až do Santiaga de Compostela a mys
Finisterre, považovaný za konec světa.

• V neděli 20. února se v kině ve Strunkovicích nad Blanicí
uskutečnil koncert Jana Hrubého, kterého v hudebním
triu doprovodili zpěvák, klávesista a kytarista Ondřej
Fencl, fenomenální hráč na keltskou harfu Sean Barry
a perkusista Michal Hnátek. Byl to první koncert
letošního roku a v době uvolňování po koronavirovém
kulturním půstu to bylo milé pohlazení na duši. Duši si
přišlo nechat pohladit téměř devadesát návštěvníků, kteří

vyslechli instrumentálky či irské balady, v nichž exceloval
na housle Jan Hrubý a na harfu Sean Barry. Na řadu přišly
klasické „fláky“ od Vladimíra Mišíka či tvorba Ondry
Fencla a kapely Hromosvod. Potlesk a přídavky ukončily
tento příjemný nedělní koncert. Tak snad to je předzvěst
nejen kulturních lepších časů.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: 2x Karel Matějka
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Z naší školy
Školka „na plné pecky“
Na začátku února jsme s dětmi zavítali do
krajů sněhu a ledu - na severní pól. Doslova
se nám v něj proměnila naše třída! Děti se
tak pomocí prožitkových činností seznámily
s místními obyvateli, živočichy, životními podmínkami
a kulturou. Následovalo velmi oblíbené téma zimní sporty,
které bylo zakončeno sportovní olympiádou. Paní učitelky
pro děti připravily různá stanoviště ve třídách (slalom,
střelbu na branky, lyžování, závody na bobech apod.). Bylo
to úžasné dopoledne plné zábavy! Nechyběla ani odměna
v podobě diplomu a něco dobrého na zub. J S dětmi jsme
nezapomněli ani na oslavu svátku sv. Valentýna. Pro své
nejbližší jsme vyrobili srdíčka tzv. valentýnky, připomněli
si význam tohoto svátku a povídali si s dětmi o srdci
jako o orgánu lidského těla. Druhá polovina února byla
věnována masopustu. V MŠ se konal tradiční karnevalový

rej, kdy děti i paní učitelky přišly v maskách. Následoval
program připravený žáky z 2. stupně ze ZŠ - soutěže, hry,
promenáda apod. Na závěr byla každá maska odměněna
malou pozorností a pamětním listem.
Bc. Kristýna Šimsová

Italský den… bruslení… lyžování
Únor a s ním start druhého pololetí se opravdu vydařil!
„Jedna míchanice dětí“ z druhého stupně vyrazila do hor
a užila si skvělý lyžařský týden. „Druhá míchanice“ si
zase zabruslila ve Vimperku. „Míchanice dětí“ z 1. stupně
se zasloužila o výzdobu při italském dni ve školní jídelně
a „míchanice dětí“ ze školní družiny pomáhala s přípravou
výzdoby na městysový ples. Děti, jen tak dál!

Foto: 2x archiv ZŠ a MŠ

Zápis
do ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne 7.4. a 8.4.2022.
Den otevřených dveří nejen pro budoucí školáky proběhne
15.3.2022. Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne

10.5.2022. Podrobnosti najdete na webových stránkách
školy či speciálních plakátcích.
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Z činnosti TJ Sokol
Významný sokolský rok 2022
„Tam se svět hne, kam se síla napře“ je
jedno z nejstarších sokolských hesel, které
si zvolila za motto celého letošního roku
Česká obec sokolská (ČOS). Sokolská
organizace, jejíž součástí je i naše strunkovická tělocvičná
jednota, si připomíná v letošním roce hned několik
významných výročí. V únoru uplynulo 160 let od jejího
vzniku (16.2.1862). Kulatá výročí narození budou mít
i oba její zakladatelé, 1. starosta Jindřich Fűgner (200 let)
a 1. náčelník Miroslav Tyrš (190 let). Již 160 let se konají
sokolské výlety a před 140 roky se uskutečnil První
všesokolský slet v Praze (1882).
Po celou dlouhou dobu své existence je ČOS nejvýznamnější
spolkovou organizací u nás. Nyní sdružuje ve více než 1 000
jednotách přes 160 000 členů, a co je nejdůležitější, téměř
polovinu současné členské základny tvoří mladí do 18 let.

A proto Sokol zůstává i v 21. století stále mladý. Od svého
počátku až dosud usiluje o celkový rozvoj osobnosti
člověka, o rozvoj pohybový, mravní a kulturní. Mezi jeho
hlavní aktivity patří sportovní všestrannost, výkonnostní
sport, kulturní a společenské akce.
Říká se, že Sokol všude bratra má. I v zahraničí. Nejprve
byly zakládány sokolské jednoty v zemích se silnou českou
menšinou, nyní ho najdeme v 18 zemích světa. Zahraniční
jednoty pomáhaly překlenout zvláště období, kdy byl u nás
Sokol zakázán. V roce 1994 byl dokonce ustaven Světový
svaz sokolstva.
Sokol byl u nás za dobu své existence zakázán 3x, ale
vždy vše překonal a vydržel. Vždyť jak bylo psáno
o strunkovickém Sokole v Šumavských proudech
10.10.1908: „Co má zdravý kořen, to jen tak snadno vyvrátit
nelze“.
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Strunkovický Ochotnický Spolek
Premiéra
divadelního
představení
„Všeci (ne)kradnů“ v podání členů
Strunkovického Ochotnického Spolku se

uskutečnila v kinosále KD ve Strunkovicích nad Blanicí
v sobotu 5. února 2022. Autorská hra Karla Matějky na
motivy pohádky Jana Wericha byla posazena do současnosti
a pranýřovala nejenom některé současné politické manýry,
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ale i záporné vlastnosti staré jako lidstvo samo. Představení
bylo doplněno hudbou a zpěvy. Po počáteční nervozitě
způsobené nejen ročním (ne)zkoušením z důvodu
koronavirových omezení, ale i zcela zaplněným hledištěm
„to“ po třetím zazvonění ze všech spadlo. O tom, že se bavili
nejen herci, ale zejména diváci, svědčil jak průběžný potlesk
při vtipných scénách, tak zejména závěrečný potlesk, který
na pódium opětovně přivedl všechny účinkující.
S úspěchem se setkalo i vystoupení (19.2.) v sále KD
v Čepřovicích, kam dorazilo 97 návštěvníků.
Pokud jste se na divadelní představení nedostali, nezoufejte.
Můžete nás vidět i jinde: Chlumany (So 12. března
od 18 : 00 hod.), Vitějovice (So 26. března od 17:00 hod.),
Čkyně (So 2. dubna).
Za S.O.S. Karel Matějka

Foto: Aleš Stříbrský

Vítání jara
Vítání jara je západoslovanský zvyk pocházející z doby
před Kristem. Ústřední postavou tohoto rituálu je spálení či
utopení Morany, Mařeny či Smrtky, což bylo jedno z mnoha
jmen propůjčené slaměné figuríně oblečené do šatů
a rozličně nazdobené. Tato měla symbolizovat zimu. Její
konec pak upálení či vhození do řeky či potoka. A po zimě
přichází jaro. Příroda se probouzí, den se prodlužuje… a to
vše je přece potřeba přivítat a náležitě oslavit.
V průběhu staletí se tyto obřady prováděly v různých
zemích s různými úpravami, změnami, omezeními. Někde
probíhaly kontinuálně, jinde byly z různých důvodů
zpřetrhány.
Nepamatuji se, že bych zažil pálení či topení Morany
ve Strunkovicích. Dobře si ale pamatuji novodobé Vítání
jara, tradici založenou místními „sokolíky“. Myslím, že
mohu říct, že se jedná o tradici, neboť toto Vítání se koná
pravidelně již od roku 2007. První ročník se uskutečnil
24. března 2007 ve Strunkovicích. Na Sokolské louce se
hrály kuličky. V kulturním domě pak vystoupil dětský
country taneční soubor Mexičánci a oddíl gymnastiky.
Konala se cestovatelská přednáška a koncert kapely
Sandwitch z Českého Krumlova. Mimo roku 2013 se zbylé
oslavy jara konaly v kulturním domě ve Svojnicích. Kromě

tradičních happeningů, scének a soutěží na jarní téma
tvořila základ oslav hudba. Za ta léta zde vystoupila řada
kapel, např. Garage, Janis Joplin revival, Uširváč – Hudba
Praha & Jasná Páka revival, Mrtvej Brouk – The Beatles
revival, Původní Bureš, Luboš Pospíšil & 5P, Schodiště, Petr
Kalandra Memory Band. Své taneční kreace zde předvedli
členové občanského sdružení Čapousek z Prachatic.
Představil se zde i písničkář a harmonikář Vašek Koubek.
Nesmíme zapomenout ani na řadu regionálních hudebních
uskupení z Prachatic a okolí. Namátkou… Vivat Joe!,
Pracovní sobota, RT-X, Deadwood, Hera rock…
Poslední dva roky (2020 a 2021) byly poznamenány
koronavirovou pandemií, která Vítání jara znemožnila.
Letos si tak konečně po dvou zrušených vystoupeních na
Vítání jara budeme moci poslechnout kapelu Jiří Schelinger
Memory Band. Letošní změnou je i místo konání, kterým je
KD Strunkovice. Těšit se tak po pár letech, kdy pořadatelům
došly nápady na vtipné jarní scénky, můžete na divadelní
představení v podání čkyňských ochotníků. Tak přijďte
přivítat nejen to letošní jaro, ale i návrat k normálu
předcovidové doby.
Ing. Karel Matějka, starosta

TĚŠÍTE SE NA JARO? JE LEPŠÍ ZIMU VYHNAT, UPÁLIT NEBO UTOPIT? JE MORANA ZNAČKA LEDNIČEK?
CO NA JARO ŘÍKAJ LEDNÍ MEDVĚDI? JAK VÍTAJ JARO ESKYMÁCI? CO NA JARO PTÁCI? A CO SNĚHULÁCI?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 5. a 19. března od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 2. března. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Knihovna Strunkovice nad Blanicí nabízí zdarma
vyřazené knihy. Zájemci si tyto mohou odebrat v době
provozu knihovny (Po a Čt 14:00 – 17:00 hod.).
• Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
8.3.2022 od 8:00 do 11:00 hodin – část ulice Hřbitovní,
Strunkovice.

Blahopřejeme jubilantům
Růžena Sobotovičová • Strunkovice nad Blanicí
Božena Kubičková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Sládková • Strunkovice nad Blanicí
Josef Marek • Svojnice
Petr Moudrý • Strunkovice nad Blanicí
Jarmila Horáková • Šipoun
Jiřina Matějková • Strunkovice nad Blanicí
Blažena Stehlíková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Šrámek • Malý Bor
Jaroslava Turková • Strunkovice nad Blanicí
Ljuba Pukasová • Velký Bor
Marie Svobodová • Malý Bor
Jaroslav Wölfl • Velký Bor
Květoslava Šrámková • Malý Bor
Zdeňka Tušlová • Strunkovice nad Blanicí
Irena Danková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Hazuka • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Krumpová • Strunkovice nad Blanicí
Jarmila Kašparová • Strunkovice nad Blanicí

Plakát prvního ročníku „Vítání jara“ z dílny Jolany Kimlové

Návštěva Ládi Hrušky
Dne 9. února 2022 navštívil Strunkovice nad Blanicí Láďa
Hruška, aby zde natočil svůj další díl „Vychytávek“. Přijel
během dopoledne a po krátké socializaci a seznámení
s našimi psy se hned pustil do práce. Celé natáčení
proběhlo v přátelském duchu, v klidu a pohodě. Láďa
i celý štáb pracovali naprosto profesionálně, proto jsme
ani my nepocítili žádnou trému ani ostych. Vše se sjelo na
první dobrou a po obědě se
Láďa se štábem vydali na
další natáčení do Českých
Budějovic. Všem se u nás
natolik líbilo, že slíbili, že
se v květnu vrátí. Budeme
se těšit. A co se natáčelo?
Koukněte 3.4.2022 na
„Vychytávky Ládi Hrušky“
na Primě a uvidíte. (Psi to
nebudou.)
Ivana Kubičková,
Strunkovice

Do života vítáme
Antonie Šímová • Malý Bor

Naše řady opustila
Anna Burská • 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).
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.

Foto: archiv P. Kubička
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