ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Srpen 2022

Pouťové těšení…
Vždycky jsem se těšil na tu naši pouť. Jako dítě na
kolotoč, houpačky a řadu dalších atrakcí. Coby náctiletý
jsem pouť spojoval s časem prázdnin, volna, se střelnicí
s nedostatkovými západními cetkami a obdobím, kdy se na
vsi, kde jinak chcípl pes, něco konečně děje. Později to byly
teplé letní večery, první alkohol a holky na pouťové zábavě,
co mi evokovalo tyto svátky. Dneska se těším na kamarády,
které vítr rozfoukl do všech koutů naší republiky a kteří se
vracejí. Jako dobří holubi přiletí. Potkáme se v hospodě.

Zavzpomínáme. Popijeme pěnivého moku. Taky na nedělní
oběd se dá těšit. Kachnička, řízeček, koláčky… Pořád je na
co se těšit. Dokonce i na ten konec poutě se těším. To už
budu mít totiž za sebou vybírání poplatků od trhovců,
převážení lavic a stolů z náměstí na hřiště, zajišťování
hudebních a divadelních vystoupení či úklid odpadků
v okolí tanečního parketu.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Příspěvky do zářijového 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 19. srpna 2022.

Kulturní a sportovní akce
• Pouť sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí - kulturní
program:
sobota 6. srpna
18:00 Sraz rodáků s kapelou Jista Band
(Obecní hostinec)
20:00 Pouťová taneční zábava s kapelou Talisman
(Parket na Sokolské louce, vstupné 100,- Kč)
neděle 7. srpna
9:00 Dechová muzika s kapelou Jista Band
(Náměstí Bohumila Havlasy)
11:00 Poutní mše svatá za doprovodu chrámového sboru
a orchestru
(Kostel sv. Dominika)
14:00 Fotbalový zápas: Výběr TJ Blaník Strunkovice
- TJ Blaník Strunkovice 35+ (Jeleni)
(Sportovní areál)
15:00 O hloupém Honzovi, pohádka pro malé i velké
diváky v podání Národního divadla Čkyně
(Parket na Sokolské louce)
17:00 Hudební posezení s kapelou LEŤÁCI (lidovky,
country, swing, pop, rock)
(Parket na Sokolské louce)

Grafika: Jolana Kimlová

Velká voda str. 3

• Spolek sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice
nad Blanicí pořádá v sobotu 20. srpna „Mexický pohár“
- 10. ročník soutěže ve střelbě z malé odstřelovačky.
Začátek v 9:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad
Blanicí.
• Pouť sv. Jiljí. Šipoun, 27.8., od 15:00 hraje Šumavanka.
Sledujte plakáty.
Ä

Foto: Karel Matějka
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Připravujeme na září 2022:
• Dožínková slavnost ve Svojnicích
(KD Svojnice, 3.9.)
• Dětský den II - závody ve střelbě ze vzduchové pušky
(střelnice Strunkovice, 3.9.)
• Závody ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 10.9.)
• Přírodní bylinková kosmetika s Růženkou Vincikovou
(KD Svojnice, 11.9.)
• 11. ročník Memoriálu A. Brosze st. ve střelbě
z malorážky
(střelnice Strunkovice, 24.9.)

5. srpna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
ČR, Emil Křižka, akční komedie, 107 min.
12. srpna (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Náměsíčníci
D, A, Ali Samadi Ahadi, animovaný, rodinný,
86 min., český dabing
19. srpna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Prezidentka
ČR, Rudolf Havlík, romantická komedie, 97 min.
26. srpna (pátek) • 1800 • 90,- Kč
DC Liga supermazlíčků
USA, Jared Stern, animovaná komedie, 106 min.,
český dabing
28. srpna (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Příslib úsvitu
Fr. Eric Barbier, romantické drama, 131 min.,
české titulky

Z kulturního dění
Hned dvě akce uspořádali členové SDH Protivec v měsíci
červenci. V pátek 8.7. se na návsi v Protivci konal
Underground fest. Hvězdou programu mělo být vystoupení
hudební formace Bratři Karamazovi, které se bohužel ze
zdravotních důvodů jednoho z hudebníků nekonalo. I tak
si zhruba 8 desítek přítomných přišlo na své a poslechlo
produkci kapel The Rozladěn a Podzemníci. Vystoupil
i místní Honza „Děrsu“ Vondruška. Následující den (9.7.)
se pak na témže místě konala tradiční Tancovačka na návsi
s kapelou Elizabeth. Nízká návštěvnost byla poznamenána
nejen konáním další kulturní akce ve Strunkovicích
(Argema a Benefit), ale zejména deštivým počasím, které
úderem sedmé večer hatilo plány pořadatelů.
I když na taneční zábavu pořádanou 9.7. TJ Blaník
Strunkovice na parketu na Sokolské louce dorazilo podstatně
víc návštěvníků než do Protivce (cca 200 návštěvníků),
pořadatelé počítali minimálně s dvojnásobnou účastí.
Počasí neporučíme, a tak Benefit a Argema hrály v dešti.
Ing. Karel Matějka, starosta

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.

Vítání nových občánků městyse
Dne 23.6.2022 jsme uvítali mezi nové občany městyse
Strunkovice nad Blanicí Lukáše, Jiřího, Jitku a Matěje, kteří
dorazili s rodinami do obřadní síně městyse.
Po básničkách v podání Marie a Ester se slavnostního
projevu ujal místostarosta městyse Rudolf Toušek. 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. Následovalo tradiční focení v historické kolíbce
a nakonec společná fotografie (Lukáš na fotce chybí).
Šárka Nováková

Z naší školy
Ještě jednou děkuji…
Dnes patří poděkování všem rodičům,
kteří napsali „pár slov“ - pochvalných
nebo kritických - do závěrečného školního
hodnocení „v učebně“ společně se svými
dětmi – to se cení! Poděkování ovšem patří i rodičům, kteří
těch pár slov nenapsali – asi jsou spokojení a nemají žádné

Foto: Šárka Nováková
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připomínky – každá akce / reakce se počítá. Poděkování
patří také našemu zřizovateli – opravdu nám pomáhá a stará
se o nás. Bez jeho souhlasu – schválené výjímky pro příští
školní rok - bychom nemohli fungovat – tak to prostě je.
A ten, kdo pro školu „nezvedl ruku“ - ať „někdy zajde“ -

ráda Vám uvařím v ředitelně kávičku (znáte mě vůbec?)
a děti Vás rády provedou celou školou (byli jste tu vůbec
někdy?).
PS: Školní webovky jsou „naplněné“!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Malé prázdninové obrázkové „PROČ?“ ze strunkovické školy

Foto 4x: M. Vejvodová • Poničené skříňky...

... zničené dveře...

... ušpiněné stěny...

... znehodnocené cedulky atd… atd… atd…

Do strunkovické školy chodí naše / vaše děti…

Velká voda
Letos v srpnu uplyne 20 let od mohutné povodně, která
zasáhla naše městečko. Povodeň z roku 2002 patří spolu
se záplavami na Moravě (1997) k největším přírodním
katastrofám v novodobé historii ČR. Nejvíce bylo zasaženo
povodí Vltavy. V Praze tak byl průtok Vltavy o 20% větší
než při Velké povodni z roku 1845. Zasažena byla i další
území naší republiky. Velká voda se nevyhnula ani okolním
evropským státům.
Po několikadenních deštích, které začaly po strunkovické
pouti, se 12. srpna 2002 rozvodnila řeka Blanice sycena
řadou okolních potoků a proudy dešťové vody. Bylo
zaplaveno široké území kolem řeky. V extravilánu byla
zaplavena „jen“ pole a cesty. V samotné obci pak sportovní
areál a řada níže položených ulic (Na Ostrově, Sportovní,
Hřbitovní, Na stráni, Na Dražkách, Protivecká, Pártlů
mlýn…), odkud bylo 12. srpna evakuováno celkem
195 osob, z toho 18 za použití záchranného vrtulníku.

Celkem bylo poškozeno 94 objektů (soukromých i ve
vlastnictví obce). Škody na poškozeném majetku byly
odhadnuty na 51 mil. Kč. Obec Strunkovice nad Blanicí
získala od soukromých osob, organizací, podnikatelských
subjektů, měst a obcí kromě množství materiální pomoci
(elektrospotřebiče, vysoušeče, úklidové prostředky…)
finanční dary ve výši 5,7 mil. Kč. Na opravy povodní
poškozených domů byla občanům Strunkovic vyplacena
dotace 7,48 mil Kč. V letech 2002 – 2005 získala obec na
opravy poškozeného majetku a infrastruktury (komunikace,
kanalizace, vodovody…) finanční prostředky v částce
46,78 mil. Kč (od státu, kraje a z EU). Celkové náklady
na odstranění povodňových škod byly o 2 mil. vyšší, tedy
48,78 mil. Kč, a byly hrazeny z rozpočtu obce.
Při odstraňování škod pomáhali místní hasiči, občané
a dobrovolníci, ale i členové SDH z našich místních částí.
Pomoct přijela armáda, hasiči a dobrovolníci z vesnic
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a měst z celé republiky. Tady se zrodilo nejedno dosud
přetrvávající přátelství. Tady byly položeny základy
partnerství s družební obcí Vřesovice na Hané.
Od roku 2002 byly Strunkovice zasaženy vodou z Blanice
či v důsledku přívalových dešťů a vody stékající z okolních
kopců a strání několikrát (2005, 2009, 2010, 2013).
Naposledy voda „zahrozila“ letos 29. - 30.6., kdy se
kromě Blanice rozvodnil i Zlatý potok. Díky doposud
realizovaným protipovodňovým opatřením ve sportovním
areálu a na polích u letiště se voda zpomalovala, vsakovala
a odtékala tam, kde neškodila. Od rána rozváželi pracovníci
městyse ve spolupráci s hasiči v ohrožených lokalitách
pytle s pískem a utěsňovali vrata i dveře domů. Takto byly
zabezpečeny i rekreační objekty, jejichž vlastníci zde trvale
nežijí. Hasiči ve Strunkovicích a všech místních částech

Foto: Karel Matějka

celou situaci monitorovali a koordinovali. Velkou vodu
jsme tak i díky nim ustáli bez podstatných materiálních
ztrát. Všem jim za to patří velké poděkování.
Ing. Karel Matějka, starosta

CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ SE NĚKDO PŘIŽENE JAKO VELKÁ VODA? CO JE HORŠÍ, SUCHO NEBO DEŠTĚ?
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POVODNÍ A ZÁPLAVOU? CO JE TO ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Z činnosti TJ Sokol
„Sokol ve mně vzbuzuje asociaci vzletu, letu a radosti ze života. Kultivuje a vychovává, spojuje generace,
zaplašuje strach. Usiluje o společenský život v malých obcích i ve velkých městech. Sokol je národní poklad,
je potřeba jej rozvíjet.“
Josef Pleskot, architekt
Strunkovický Sokol Josef Pivoňka
Sokol, jedna z našich nejstarších spolkových organizací,
usilující o všestranný rozvoj jedinců, slaví v letošním
roce hned několik významných výročí: 160 let svého
vzniku, 190 let od narození svého zakladatele a 1. náčelníka
Miroslava Tyrše, 200 let od narození svého 1. starosty
Jindřicha Fűgnera, který Sokolu obětoval nejen své síly, ale
i svůj majetek (postavil na své náklady první sokolovnu),
140 let od 1. všesokolského sletu, 80 let od atentátu
na říšského protektora Reinharda Heydricha aj.
Dlouhou tradici má Sokol i v našem městysu Strunkovice
nad Blanicí, kde v 1. pololetí 20. století tvořil spolu s hasiči
nejpočetnější a nejvýznamnější seskupení. A že si tehdy
v obci sokolů opravdu vážili, svědčí fotografie z pohřbu
jednoho z nich – bratra Josefa Pivoňky.
Podle vyprávění byl Josef Pivoňka velmi hodný a oblíbený
Strunkovák. Od 20. let pracoval jako stárek v horním
Soukupů mlýně. Také mlynář Jan Soukup i jeho syn byli
nadšení sokolové, stáli v čele jednoty jako starostové

a místostarostové, dodávali elektriku do sokolského
biografu aj. Bratr Pivoňka byl zároveň velký muzikant,
a tak se svými houslemi
spolu s dalšími sokoly
(Vojtěch
Hron,
Josef
a
František
Honsové,
Řehoř Harvalík, František
Mařík) zajišťovali hudební
doprovod při sokolských
akcích – při veřejných
cvičeních, při kulturních
akcích, při divadelních
představeních.
Zemřel v mladém věku
na tuberkulózu v době
světové války.
Za TJ Sokol Jana Pártlová
Fotografii zapůjčila paní Šedivá,
pamětnice Josefa Pivoňky.
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Turistický oddíl T. J. Sokol Strunkovice
Poslední předprázdninovou poznávací akcí turistického
oddílu byla návštěva malebného města Týna nad Vltavou
ve středu 22. června. 11 zúčastněných žen se seznámilo
s historií města, která byla díky tomu, že pouze v Týně
byl dlouho jediný most přes řeku Vltavu mezi Českými
Budějovicemi a Prahou, obchodně i válečně bohatá, i se
současností. Obešly téměř všechny místní pamětihodnosti
a připomněly si významné týnské osobnosti (zvl. Matěje
Kopeckého, Antonína Jar. Puchmajera, Karla A. Vinařického,
hudební rodinu Komzákových, Vojtěcha Lannu, Alfréda
Radoka aj.). Prohlédly si město asi z nejmenší české
rozhledny a kolem přírodovědného muzea Semenec došly
až k soutoku Vltavy s Lužnicí. Před odjezdem autobusu
ještě stihly malé občerstvení v cukrárně u řeky.
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Foto: V. Vondrušková

Z činnosti SDH Velký Bor
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru
uspořádal v sobotu 9.7.2022 dětský den.
Pro děti i dospělé jsme nachystali řadu
atrakcí. Byl k disposici skákací hrad a různé
soutěže. Náš velitel zajistil i účast policistů.

Byli zde policejní kynologové z Volar, kriminalistický
technik, člen zásahové jednotky Jihočeského kraje
i jednotka dopravní policie s civilním autem, mimo jiné
měřícím rychlost. Policisté předvedli ukázky své práce
a odpovídali na četné dotazy zvídavého publika. Navštívili
nás rovněž hasiči z Dubu s nově zakoupeným automobilem
IVECO. Družstvo dětí „Dubínci“ nám předvedlo precizní
požární útok – péče, jakou dětem v tomto sboru věnují, je
obdivuhodná. Pro všechny jsme připravili občerstvení, děti
měly kofolu zdarma. Děkuji všem, kdož se podíleli na
přípravě a organizaci, i těm, kdo naši akci podpořili účastí.
Myslím, že kdo se zúčastnil, nelitoval, protože to bylo
příjemné a zajímavé odpoledne.
Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

Foto 3x: P. Čížkovský

Z činnosti TJ Blaník
14. fotbalové odpoledne
Fotbalisté Blaníku Strunkovice připravili
pro fanoušky fotbalu v neděli 17. července
již 14. ročník sportovního odpoledne.
Na stadionu u Blanice se sešlo téměř
sedm stovek diváků. A bylo se na co
dívat. Moderování celé akce měl tradičně
na starost Zdeněk „Žemla“ Žemlička ml.,
o zvuk se staral Stanislav Novotný ml.
Za krásného počasí odehrálo v prvním zápase A-mužstvo
Blaníku Strunkovice dramatický zápas s bronzovými
hokejisty letošní extraligy z Motoru České Budějovice.

Chlapci ukázali, že to umí i bez bruslí, a domácí vyrovnali
až v poslední minutě na konečných 3:3.
To byl výborný předkrm pro další pokračování sportovně
kulturního odpoledne. Nad stadionem přeletělo letadlo
z nedalekého letiště a s nebe se mezi pobíhající děti sypaly
bonbony. Bylo jich dost a na všechny se dostalo.
Mezitím se již začali sjíždět pozvaní hosté. Mezi prvními
dorazila legenda Sparty Jan Berger, který pro tuto příležitost
skládal fotbalové mužstvo. A nutno dodat, že složil silný tým,
o čemž svědčí i konečný výsledek s Blaníkem Strunkovice
35+ nebo Jeleny. Jak je komu libo. Ale nepředbíhejme.
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Po slavnostním nástupu a představení mužstev a po krásně
zazpívané hymně Markem Pavlíčkem (včetně slovenské
části) byl proveden slavnostní výkop. Ten provedla spolu
s Ivo Viktorem zpěvačka Leona Machálková. V mužstvu
hostí zářili hlavně Roman Červenka (3 branky), Jakub
Kohák, Karel Poborský, Leoš Noha, Jaroslav Bednář, Jan
Fiala, Petr Rada, Horst Siegl a Petr Švancara, který navíc
celý druhý poločas zápasu odmoderoval. Zápas mezi
týmem Jana Bergera a Blaníkem Strunkovice 35+ skončil
výsledkem 10:6 pro hosty. Pochvalu zaslouží strunkovičtí
„Jeleni“, kteří bojovali ze všech sil, ale soupeř byl tentokrát
lepší.
V nabitém programu se našla i chvilka pro ocenění brankáře
Ivo Viktora - mistra Evropy z Bělehradu 1976. Speciálně
vyrobená medaile k 45.výročí tohoto triumfu Čs. fotbalu tak
našla dalšího majitele.V roce 2021 tuto medaili přebíralo
ve Strunkovicích 6 tehdejších spoluhráčů. Přítomnému
publiku pak zazpívala několik písní zpěvačka Leona
Machálková. V průběhu zápasu byla spuštěna charitativní
sbírka pro Centrum ARPIDA ČB a na místě bylo vybráno
11.202,- Kč + 1,50 Euro. Tato částka bude navýšena
o výtěžek dražby dresu známé osobnosti a předána
zástupcům Arpidy při některém následném domácím
zápase.
Více informací včetně fotogalerie naleznete na FB Blaník
Strunkovice fotbal. Závěrem velké poděkování všem, kdo
se na této akci nějakým způsobem podíleli. Dík patří také
divákům a fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Foto 2x: Jan Škrle

Z činnosti spolku Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí
„Na trůn se po pauze vrátil KATR“
Opět po necelém roce, v sobotu 18.6.2022, první semifinále slibovalo vyhecovaný souboj. Do té doby
uspořádal sportovní spolek „Sport pro neporažené družstvo „Holubů“ narazilo na družstvo
všechny“ již XIII. ročník turnaje v pétanque „KATR“ a po vítězství v základní skupině doufalo opět ve
dvojic. Na počasí si letos snad nikdo nemohl vítězství. „KATR“ byl však rázně proti a hned po první hře
stěžovat, i když i tací se našli. Byl zkrátka pořádný hic šel do trháku 6:0 a v podstatě tak určil vývoj zápasu. Zápas
a teplota teploměru šplhala k 35 ºC. Do areálu Na Sokolské nakonec skončil jasným skóre 13:4 pro „KATR“. V druhém
semifinále si to rozdala družstva „Karaššo“ a „Karmetal“.
louce dorazilo změřit své síly 8 dvojic.
Vlastnímu zahájení turnaje předcházelo losování družstev Také zde byl výsledek jednoznačný, když „Karaššo“
do dvou základních skupin. Hrálo se již tradičně podle zvítězilo 13:6 a postoupilo tak do finále.
platných pravidel ČAPEK (Česká asociace pétanqueových V souboji o 3. místo se lépe dařilo družstvu „Karmetal“,
klubů). Na každou dvojici tak čekaly 3 zápasy v základních které zvítězilo nad družstvem „Holubů“ 13:8 a bralo
skupinách, které pak určily nasazení družstev do pavouka tak bronzové medaile. Finálový zápas mezi domácími
čtvrtfinále, kde se již hrálo KO systémem. V modré skupině „KATR“ a družstvem „Karraššo“ byl reprízou loňského
se nejlépe prezentovalo družstvo „Holubů“, které ani finále. Vyvrcholení celého turnaje a skutečné drama
jednou nezaváhalo a do pavouka čtvrtfinále postupovalo do poslední koule. Žádnému družstvu se nepodařilo
zaslouženě z 1. místa. Podobně skvěle si v červené skupině soupeři odskočit ve skóre a při jednotlivých hrách často
vedlo družstvo „Karmetal“, které rovněž se třemi výhrami rozhodovaly milimetry. A tak nebylo divu, že do poslední
postupovalo z 1. místa. Zkušené dvojice se však řídily hry se nastupovalo za stavu 12:12. Nakonec se domácímu
pořekadlem „zajíci se počítají až po honu“, zvláště když družstvu „KATR“ podařilo v poslední hře umístit svoji
věděly, že do pavouka čtvrtfinále postupovaly všechny kouli nejblíže prasátku a zvítězit nejtěsnějším rozdílem
13 : 12 a po roční pauze, kdy kralovalo „Karaššo“, se vrátilo
dvojice a základní skupiny byly pouze na rozehrání J.
Čtvrtfinálové zápasy přinesly opět zajímavou podívanou na pomyslný trůn.
a postup všech favoritů. Mezi poslední čtyři tak postoupila Pokud ještě nehrajete pétanque, rezervujte si čas na další již
družstva „KATR“, „Holubů“, „Karaššo“ a „Karmetal“. Hned XIV. ročník, který proběhne opět za rok v polovině června
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2023. Rádi Vás uvítáme u této zajímavé hry. Závěrem
bych rád poděkoval TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí
za zapůjčení hřiště a zázemí v areálu Na Sokolské louce.
Výsledky XIII. ročníku turnaje v pétanque dvojic 2022
1. místo: „KATR“ (Miroslav Kašpar, Vladimír Trávníček)
2. místo: „KARAŠŠO“ (Jiří Mlíka, Petr Ráb)
3. místo: „KARMETAL“ (Josef Brabec st., Josef Brabec ml.)
4. místo: „HOLUBŮ“ (Iveta Kupecká, Jiří Holub)
Mgr. Vladimír Trávníček, Sport pro všechny
Foto: Iveta Kupecká • Společné foto.

DDM Prachatice organizuje v ZŠ Strunkovice nad Blanicí tyto zájmové útvary
NOVINKA - Hrátky s děťátky
- písničky, říkanky, cvičení, tvoření a mnoho dalšího
si užijete v klubu pro maminky s dětmi na rodičovské
dovolené
- vedoucí: Markéta Košťálová / úplata 400,- Kč dítě
a 400,- Kč dospělý
- 1. informační schůzka 27.9.2022 v 9 hodin v komunitním
centru Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA - Sportík pro kluky a holky
- pro děti ve věku 5 – 10 let, sport v přírodě, míčové hry,
základy atletiky, gymnastiky, v tělocvičně i venku
- vedoucí: Michaela Kalistová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 5.10.2022 v 15 hodin
v KD – tělocvična Strunkovice
NOVINKA - Němčina pro šesťáky
- pro 6. třídu – naučně zábavná konverzace hrou
v německém jazyce
- vedoucí: Mgr. Marie Šimečková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 26.9.2022 v 13:30 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA - Němčina pro začátečníky
- základy konverzace hrou v německém jazyce
- vedoucí: Mgr. Marie Šimečková / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 26.9.2022 ve 13 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
NOVINKA - S češtinou vesele a hravě
- nejen 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 26.9.2022 v 14:30 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
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 26.9.2022 ve 14 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 26.9.2022 v 13:30 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
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 26. 9. 2022 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 500,- Kč
- 1. informační schůzka 27.9.2022 v 15 hodin
v MŠ Strunkovice nad Blanicí
Keyboard pro začátečníky I.
- základy hry na elektrické klávesy, určeno pro žáky
1. stupně ZŠ
- vedoucí: Mgr. Markéta Vejvodová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 26.9.2022 v 14:30 hodin
na 2. stupni ZŠ Strunkovice nad Blanicí
Keyboard pro pokročilé I., II.
- základy hry na elektrické klávesy, určeno pro žáky
2. stupně ZŠ
- vedoucí: Mgr Markéta Vejvodová / úplata 600,- Kč
- 1. informační schůzka 26.9.2022 v 15 hodin
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 28.9.2022 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 700,- Kč
- 1. informační schůzka 4.10.2022 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 500,- Kč
- 1. informační schůzka 6.10.2022 v 17 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
Ruský jazyk
- základy ruského jazyka, komunikace, hry pro začátečníky
i pokročilé pro 6. – 9. třídu ZŠ
- vedoucí: Mgr. Milada Mušková / úplata 600,- Kč
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- 1. informační schůzka 28.9.2022 v 16 hodin
v ZŠ Strunkovice nad Blanicí
Kurz keramiky pro dospělé I., II., III.
- modelování, práce s hlínou pro zájemce od 18 let /základy
točení na kruhu
- vedoucí: Lenka Toušková / 1 500,- Kč
- 1. informační schůzka pondělí 29.9.2022 v 18 hodin
v keramické dílně Strunkovice

- 1. informační schůzka středa 28.9.2022 v13:30 hodin
v učebně PC
Keramický - začátečníci I.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 5 – 10 let
/práce i s novými materiály
- vedoucí: Lenka Zíková / úplata 700,- Kč
- 1. informační schůzka úterý 29.9.2022 v 15 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Keramický - začátečníci II.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 6 – 12 let
/práce i s novými materiály
- vedoucí: Alena Kofroňová / úplata 700,- Kč
- 1. informační schůzka středa 28.9.2022 v 15 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Keramický - pokročilí III.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 8 – 15 let /
práce i s novými materiály
- vedoucí: Alena Kofroňová / úplata 700,- Kč
- 1. informační schůzka středa 28.9.2022 v 15:30 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Keramický – pokročilí IV.
- modelování, práce s hlínou pro děti ve věku 8 – 18 let /
práce i s novými materiály
- vedoucí: Lenka Toušková / úplata 700,- Kč
- 1. informační schůzka pondělí 29.9.2022 v 17 hodin
v keramické dílně Strunkovice
Výtvarný kroužek
- základy kresby a malby pro všechny děti ve věku
5 – 15 let
- vedoucí: Alena Kofroňová / úplata 700,- Kč

Další informace: Milena Matějková,
388 312 721 / 731 407 130,
milena.matejkova@ddmprachatice.cz

Blahopřejeme jubilantům
Jan Bártl • Strunkovice nad Blanicí
Anna Jehlárová • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Kadlec • Velký Bor
Imrich Frano • Protivec
Josef Pilný • Strunkovice nad Blanicí
Josef Jeřábek • Protivec
Jitka Čumpelová • Svojnice
Marie Brychová • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Tomíčková • Velký Bor
Ludmila Dvořáčková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Mušková • Velký Bor
Miroslav Pánek • Strunkovice nad Blanicí
Pavla Soukupová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Pivoňková • Blanička
Eva Kopencová • Strunkovice nad Blanicí
Václav Vavroš • Strunkovice nad Blanicí
František Šnajdr • Strunkovice nad Blanicí
Václav Fiala • Strunkovice nad Blanicí
Jiří Nosek • Strunkovice nad Blanicí
Helena Pudivítrová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Pfefferová • Strunkovice nad Blanicí
Štěpán Černota • Strunkovice nad Blanicí
Věra Pudivítrová • Velký Bor

Oznámení

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 13. a 27. srpna od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 3. srpna. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
Naše řady opustili
• Prázdninový provoz v Mateřské škole a školní jídelně
bude do 19.8.2022 uzavřen. Zahájen bude od pondělí Květa Koštejnová • Strunkovice nad Blanicí
22. srpna 2022.
Václav Beneš • Strunkovice nad Blanicí
• Knihovna Strunkovice oznamuje, že o prázdninách bude Jiřina Zemanová • Blanička
provozní doba omezena pouze na každé pondělí od 14:00
do 17:00 hodin.
Inzerce
• Do sbírky „Kabelkový veletrh Deníku“ se můžete zapojit
darováním kabelek i u nás ve Strunkovicích. Sběrné místo • Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
je knihovna či Úřad městyse, a to do 23. srpna. Následně
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
budou přinesené kabelky předány organizátorům akce,
a koberců (tel.: 728 685 987).
kterými jsou Deníky, tedy i Deník Prachaticka. Výtěžek • Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
z veletrhu, který se uskuteční v září, bude rozdělen mezi
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
talentované děti z jihu Čech. Marie Švecová
práce. Tel: 773 935 103.
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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