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Z P R AV O D A J  M Ě S T Y S E

S T R U N K O V I C E  N A D  B L A N I C Í

Únor 2018

Pán Bůh s námi...
Svět se zbláznil. Počasí si dělá, co chce, a lidi fandí zlodějům 
a gaunerům, a to nejen na filmových plátnech.
Jistota střídání čtyř ročních období charakterizovaných 
typickým počasím vzala za své. Lednové mrazy v USA 
a Kanadě kontrastovaly s extrémním horkem v Austrálii, 
a zatímco se černoušci na Sahaře poprvé v životě koulovali, 
u nás na dvoře kvetly sedmikrásky a bylo 13 stupňů nad 
nulou. 
Jestliže v západní Evropě při sebemenším náznaku 
na policejní obvinění politik sám odstupuje ze své funkce, 
aby se v tom „lejnu“ novináři víc nehrabali a tolik to 
nesmrdělo, u nás to neplatí. Obviněný agent StB spáchal 

KOHO VOLIL MILOŠ ZEMAN? PROČ JSOU KÁJÍNEK A ANDREJ BABIŠ TAK POPULÁRNÍ? OPRAVDU MÁ NEJSLABŠÍ PADÁKA?
JSOU BOŽÍ MLÝNY PORUCHOVÉ? A CO NA TO MILOUŠ?

KaMa & JoCer

dotační podvod a milionu a půl voličů to nejen nevadí, ale 
imponuje a rádi by ho viděli premiérem. Milionu a půl 
voličů nevadí, že jejich prezident lže a nectí zákony. Nevadí 
jim, že korouhvička točící se ve větru je předvídatelnější 
než tvrzení pana premiéra naší vlády – nevlády. Nevadí 
jim, že názory mění ze dne na den jako ponožky. V tomto 
si notuje s Milošem Zemanem, který v jednom z řady svých 
bonmotů prohlásil, že „Jedině idiot nemění své názory“. 
Ten první mění své názory, protože mluví rychleji, než 
myslí. Ten druhý zase proto, že se mu to zrovna hodí. 
Na nevypočitatelnost počasí si asi zvyknu. Na neutěšený 
stav v naší vrcholné politice ne. Tak tedy Pán Bůh s námi.

Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí 

se uskuteční ve středu 21. února 2018 od 18:30 hodin 
v budově Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí.

• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) pro 
rok 2018 se zvyšuje o 50,- Kč. Pro trvale přihlášeného 
obyvatele činí 600,- Kč za rok. Poplatek za svoz 
domovního odpadu u rekreačních objektů je 600,- Kč. 
Splatnost poplatku je do 30. 04. 2018.

• Poplatky za psa se pro rok 2018 nemění. Roční poplatek 
za prvního psa činí ve Strunkovicích 100,- Kč a v ostatních 

místních částech (osadách) 50,- Kč. Poplatek za prvního 
psa v domech s více jak 2 byty činí 300,- Kč. Za druhého 
a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 100%. 
Poplatek se hradí od věku 3 měsíců psa a splatnost 
poplatku je do 15. února 2018.

• Úhradu výše uvedených poplatků je možné provádět 
i bankovním převodem na č.ú. 661 620 389 / 0800. 
V případě zájmu o platbu převodem nás kontaktujte na tel. 
č. 388 327 109. Sdělíme vám pro danou platbu variabilní 
symbol, který je nutný pro identifikaci vaší platby.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne 
24.1.2018 po projednání a hlasování:
• Schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad 

o zajištění zpřístupnění polní cesty C2-PC (od Svojnic 

k Protivci) ze silnice III/14221 (Strunkovice – Protivec) 
v rámci realizace společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy k.ú. Protivec.

dokončení na str. 2
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 2. února (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
  Přání k mání
  ČR, Vít Karas, komedie, rodinný film, 105 min.
 9. února (pátek) • 17:00 a 19:15 •  90,- Kč
  Ferdinand
  USA, C. Saldanha, animovaný, 108 min.,
  český dabing
 16. února (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
  Kvarteto
  ČR, Miroslav Krobot, komedie, 93 min.
 23. února (pátek) • 17:00 a 19:15 • 90,- Kč
  Čertoviny
  ČR, Zdeněk Troška, pohádka, 101 min.
 25. února (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
  Chlapi nepláčou
  Bosna a Hercegovina / Slovinsko / Chorvatsko
  / Německo, Alen Drljević, drama, 98 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!Kulturní a sportovní akce
• TJ Blaník Strunkovice pořádá v sobotu 3. února v sále 

KD ve Strunkovicích maškarní bál. K tanci a poslechu 
hraje Fatima. Začátek ve 20:00 hodin. Vstupné 100,- Kč. 
Masky 80,- Kč. Těšit se můžete na opravdu bohatou 
tombolu (Od čuníka přes poukazy do restaurace až po 
zapůjčení automobilu).

• Kulturní komise městyse srdečně zve malé i velké diváky 
na divadelní představení „Vodnická pohádka“, se kterou 
se představí divadelní společnost Koňmo. Začátek v neděli 
4. února od 14:00 hodin v kinosále KD ve Strunkovicích 
nad Blanicí. Vstupné 40,- Kč.

• V sobotu 10. února se od 19:00 hodin uskuteční v kině 
ve Strunkovicích koncert Jana Spáleného & ASPM. Jan 
Spálený je multiinstrumentalista, skladatel, textař, hudební 
režisér, dramaturg, vypravěč rozhlasových pohádek 
a v neposlední řadě otec jedné z podob českého blues. 
Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s kapelou ASPM, 
kterou v roce 1984 založil s Petrem Kalandrou. Příjemná 
hudba s inteligentními texty za doprovodu zkušených 
muzikantů dává záruku příjemně stráveného večera. 
Vstupné 200,- Kč (na místě), 150,- Kč (v předprodeji 
na Úřadu městyse, tel.: 388 327 109).

• SDH Velký Bor pořádá v sobotu 17. února MAŠKARNÍ 
BÁL. Program pro děti se soutěžemi o ceny  začíná ve 

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.

14:00 hodin, maškarní bál pro dospělé je od 20:00 hodin 
v budově bývalé školy ve Velkém Boru. K tanci a poslechu 
hraje skupina Fontána.

• Zastupitelé Městyse Strunkovic nad Blanicí vás srdečně 
zvou na XII. PLES MĚSTYSE, který se uskuteční 
v sobotu 17. února 2018 v sále KD ve Strunkovicích. 
K tanci a poslechu hraje TOP BAND. Začátek je 
ve 20 : 00 hodin. Čeká vás tradičně bohatá tombola 
a občerstvení. Vstupné 100,- Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v předprodeji na Úřadu městyse.

• Neschválilo žádost o provedení stavby (legalizaci stavby) 
otevřeného dřevěného přístřešku na pozemku městyse 
p. č. 26/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.

• Schválilo Mysliveckému spolku Strunkovice nad Blanicí 
pověření k osázení polní cesty liniovou výsadbou (ovocné 
stromy) na pozemcích p.č. 590, 592 a 597 v k.ú. Protivec. 

• Schválilo vstupné na projekci filmů filmového klubu 
v kině ve Strunkovicích ve výši 80,- Kč. Vstupné na 
ostatní projekce (2D) je 90,- Kč.

• Schválilo Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP 
Prachatice.

• Schválilo podání žádosti o dotaci na:
 - vyčištění požární nádrže ve Svojnicích
 - výměnu poškozeného dopravního značení na místních 

komunikacích
 - materiální vybavení a zajištění provozu SDH 

Strunkovice.
• Vzalo na vědomí informaci o přípravách na tyto stavební 

akce městyse:
 - Obnova vodovodu Velký Bor – 3. etapa (výměna 

trubního vedení z návsi ke staré škole)
 - Revitalizace veřejného prostranství s parkovací funkcí 

(parkoviště u domu s pečovatelskou službou a okolí)
 - Zateplení budovy II. stupně ZŠ
 - Revitalizace ul. Protivecká I. etapa (rozšíření silnice 

v okolí parkoviště)
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého 
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových 
stránkách městyse (úřad městyse /zápisy ze zastupitelstev) 
www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.

dokončení ze str. 1

Vzhledem k nárůstu cen jsme byli nuceni od 1.1.2018 
zvýšit vstupné ze stávajících 70,- Kč na 90,- Kč. Ceny 
projekce 3D se nemění. Vstupné na projekce filmového 
klubu jsou 80,- Kč. I nadále dotujeme vstupné a zůstáváme 
tak nejlacinějším kinem při zachování kvalitní projekce 
nejnovějších filmů.
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Z kulturního dění
• Hned v prvním týdnu nového roku (6. ledna) zahájili 
členové Spolku divadelních ochotníků Tyl z Netolic 
kulturní dění v našem městysu, kam dorazili s divadelní 
komedií Silvestrovská překvapení. A mile překvapeni byli 
i návštěvníci, kterých se tu sešlo na osm desítek.

• Uršula Kluková a Šimon Pečinka byli protagonisté pořadu 
Uršuloviny, který mohli návštěvníci zhlédnout v kině 
ve Strunkovicích v pátek 12. ledna. Uršula Kluková zde 
zavzpomínala na řadu humorných historek, včetně těch 
z divadla Semafor. Spolu s Šimonem Pečenkou sehráli něco 
vtipných scének. Ten celý večer nejenom moderoval, ale 
i provázel zpěvem.

Ing. Karel Matějka, starosta
První z worhshopů v parkouru proběhl 14. ledna 
v tělocvičně kulturního domu ve Strunkovicích nad 
Blanicí. Akci zaštítil DDM Prachatice. Pod vedením 
zkušených trenérů parkouru z Českých Budějovic zde celou 
neděli cvičilo 31 kluků a dvě statečné holky převážně ze 
Strunkovic. Dopoledne patřilo základům a technice skoků 
přes překážky. Odpoledne akrobacii, saltům a přemetům na 

I. kolo - 12. a 13.1.2018 VOLEBNÍ OKRSKY
Kandidát Strunkovice nad Blanicí Svojnice Protivec Velký Bor

číslo příjmení, jméno, tituly počty hlasů hlasy celkem
1 Topolánek Mirek Ing. 14 0 1 4 19
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 32 2 6 7 47
3 Fischer Pavel Mgr. 51 3 12 4 70
4 Hynek Jiří RNDr. 4 0 2 1 7
5 Hannig Petr Mgr. 0 0 0 0 0
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 6 0 0 0 6

+7 Zeman Miloš Ing. 159 18 18 24 219
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 48 7 3 7 65

+9 Drahoš Jiří prof. Ing, DrSc., dr. h. c. 128 9 19 17 173
+) postupující kandidát

Účast voličů v % 61,77 59,70 64,89 65,35

II. kolo - 26. a 27.1.2018 VOLEBNÍ OKRSKY
Kandidát Strunkovice nad Blanicí Svojnice Protivec Velký Bor

číslo příjmení, jméno, tituly počty hlasů hlasy celkem
7 Zeman Miloš Ing. 240 38 31 30 339
9 Drahoš Jiří prof. Ing, DrSc., dr. h. c. 228 13 32 40 313

Účast voličů v % 64,51 76,12 65,63 69,31

Jak jsme hlasovali v prezidentských volbách 2018

 Pokud nevíte, v čem na bál vyrazit, pokusíme se napomoci 
Vaší fantazii mottem letošního plesu: Přijďte nudu porazit, 
uděláme kroužek. Budem tančit do rána, v módě je dnes 
proužek.

• Kulturní komise městyse zve na cestovatelskou přednášku 
faráře Římskokatolické farnosti Petra Plášila „Arménie 
a Náhorní Karabach“, která se uskuteční ve čtvrtek 
22. února v kině ve Strunkovicích. Začátek v 18:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

• TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí srdečně zve na 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 
v sobotu 24. února 2018 od 13:30 hodin v sále KD 
ve Strunkovicích nad Blanicí. Návštěvníky čeká dětská 
diskotéka, soutěže a překvapení. Vstupné: dospělí 40,- Kč, 
děti masky 10,- Kč, děti bez masek 25,- Kč.

Připravujeme na březen2018:
• Včelařský ples, hraje Dynamics band
 (KD Strunkovice, 3.3.)
• Expediční kamera, filmový festival outdoorových filmů
 (Kino Strunkovice, 4.3.)
• Velikonoční dílna (ZŠ Strunkovice, 18.3.)
• Dialog dvou světů, beseda s hercem J. Potměšilem 

a houslistou V. Návratem (Kino Strunkovice, 18.3.)
• Mexickej bagr, turnaj ve volejbale
 (KD Strunkovice, 24.3.)
• Velikonoční den (KD Svojnice, 24.3.)
• Vítání jara s kapelami Vivat Joe!, Pracovní sobota, 

HERA rock a Deadwood & Friends (KD Svojnice, 24.3.)

• Mexiko open 2018, XII. ročník turnaje ve stolním tenisu 
jednotlivců (KD Strunkovice, 24.3.)

• Hotel Blackout, divadelní představení ŠOS Prachatice 
(Kino Strunkovice, 31.3.)

dokončení na str. 4
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka ve Strunkovicích a v okolních 
vesnicích se vydařila. Díky obětavým vedoucím skupinek 
(paní D. Hodinová, K. Pártlová, M. Šandová, K. Zasadilová, 
slečny Capůrkovy a J. Podlešák) s pětadvaceti dětmi a hlavně 
díky štědrosti všech dávajících se vybralo 35.764 Kč, což 
je téměř o dva tisíce více než loni. Počasí letos bylo spíše 
jarní, a tak koledníci ani moc nepromrzli, zažívali příjemná 
setkání a opravdovou štědrost. Myslím, že radost z dobrého 

překážkách a prostných. Na závěr se mohli rodiče podívat na skoky a akrobacii vedoucích a zhlédnout, co se kluci a holky 
naučili. Po domluvě s trenéry bychom ve Strunkovicích ještě do konce června rádi uskutečnili dva workshopy parkouru. 
Kdo máte zájem, sledujte plakáty a nabídku DDM Prachatice. 

Milena Matějková

dokončení ze str. 3

skutku zahřála všechny zúčastněné. Výtěžek ze sbírky 
zůstává z větší části v Prachaticích k provozu sociálních 
projektů místní farní charity, menší část jde na celostátní 
a zahraniční projekty. Je moc milé, že se našlo několik lidí, 
kteří se s koledníky nesetkali, a přesto do sbírky přispěli 
ještě zpětně. Přejeme vám požehnaný celý tento rok a víru 
v to, že dobří a štědří lidé jsou stále ve většině.

Bohumila a Jiří Podlešákovi
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Z činnosti TJ Sokol
• V pátek 19.1.2018 v kulturním domě ve 
Strunkovicích jsme se s oddílem country 
tanců zúčastnili tradičního bálu TJ Sokol. 
Děvčata se již nemohla dočkat, až 
se představí svým tancováním všem 

zúčastněným a také jejich rodičům a známým, kteří se na 
ně přišli podívat. Myslím si, že byla děvčata oprávněně 
oceněna obrovským potleskem. Za teprve osm uplynulých 

měsíců jejich tancování je pochválil i náčelník Sokola 
a odměnil drobnou sladkostí. Po jejich vystoupení se ještě 
děvčata podívala na vystoupení gymnastek, které se jim moc 
líbilo, chviličku si zatancovala i jiné tance a v doprovodu 
rodičů odcházela spokojeně domů. Těší se na další nové 
tance, které se budou učit, a možná, že se zase někde na 
nějaké, třeba kulturní akci, svým tancováním předvedou.

Za oddíl country tanců Jiřina Sladová

• V pátek 19. ledna uspořádala TJ Sokol Strunkovice 
nad Blanicí v sále kulturního domu ve Strunkovicích 
nad Blanicí tradiční SOKOLSKÝ PLES, na kterém se o 
hudební produkci starala kapela Pozor, vizita! Po úvodním 
slově Mikuláše Richtera následovaly ukázky z činnosti 

oddílu country tanců pod vedením Jiřiny Sladové a oddílu 
gymnastiky vedené Ivetou Milerovou. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu, všem 
sponzorům za dary do tomboly a všem, kteří se přišli nejen 
pobavit, ale i podpořit naše Sokoly. 

Z činnosti SDH Strunkovice nad Blanicí
V minulých číslech zpravodaje jste byli všichni informováni, 
že byla našemu sboru pořízena nová automobilová stříkačka 
Tatra 815 terno. Během uplynulých 2 měsíců se strojníci 
s novým vozem seznamovali a učili se s ním pracovat. 
Jezdily se kondiční jízdy s vozem prázdným i naplněným 
vodou, aby se řidiči seznámili s chováním vozu na silnici 
a učili se ovládat čerpadlo vozu. Po dostatečném zaučení 
se vůz přihlásil do zásahů a nezbývalo než čekat na první 
výjezd. Toho se naše jednotka dočkala v neděli 14.1.2018, 
kdy jsme byli povoláni k požáru v obci Beneda za Vlachovo 
Březím. Operační středisko vyhlásilo poplach ve 22:12 hod, 
naše jednotka vyjížděla ve 22:17 hod s novým vozem Tatra 
a pěti hasiči. Chvíli poté vyjížděl i náš druhý vůz Avia se 
čtyřmi hasiči. Na místě už zasahovaly jiné jednotky a naším 
úkolem tedy bylo doplňování vody do hasicích cisteren. 
5 minut po půlnoci byl požár zlikvidován a my byli posláni 

zpět na základnu, kde jsme ještě museli doplnit vodu a Tatru 
připravit na další zásah.
Na náš první výjezd jsme všichni čekali s nadšením, ale 
i obavami, přeci jen je to nový vůz a jet kondiční jízdy je 
něco jiného, než jet pod vlivem adrenalinu k zásahu. Cesty 
byly této noci pokryté vrstvou zmrzlého ujetého sněhu bez 
jakéhokoli ošetření, takže náš první výjezd s Tatrou nebyl 
nejjednodušší a řidič musel být velice opatrný. Řízení Tatry 
se tedy ujal jeden ze zkušenějších řidičů Jirka Hodina, který 
na místo dojel bez sebemenších problémů a s ledovým 
klidem.  Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zásahu 
zúčastnili.
Jelikož jsme od pořízení Tatry 815 terno nepsali za náš sbor 
žádný článek, chtěla bych tímto ještě za celou naši jednotku 
poděkovat Městysu Strunkovice nad Blanicí, a zejména 
R. Touškovi za pořízení nového vozu.

Za SDH Strunkovice nad Blanicí Radka Petrlíková
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Blahopřejeme jubilantům
Jiří Sládek • Strunkovice nad Blanicí
Božena Tomaschková • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Brychová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Turková • Strunkovice nad Blanicí
Josef Ira • Strunkovice nad Blanicí
Josef Šabršula • Strunkovice nad Blanicí
Jiřina Zemanová • Blanička
Jozef Wagner • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Fučíková • Strunkovice nad Blanicí
Josef Kouba • Svojnice
Terezie Holátová • Strunkovice nad Blanicí
Jan Gajdoš • Strunkovice nad Blanicí
Vladimír Veit • Strunkovice nad Blanicí

Oznámení
• Žádáme občany, aby parkovali automobily tak, aby mohlo 

dojít v případě potřeby k úklidu a prohrnování sněhu.
• Příspěvky do březnového 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 19. února.

Inzerce
• Městys Strunkovice nad Blanicí nabízí k prodeji stavební 

parcely v lokalitě Na Hořicích (Strunkovice nad Blanicí). 
Podrobnosti na Úřadu městyse a na www stránkách 
městyse. 

• ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE, OBKLADY 
A DLAŽBY, Roman Országh, tel. 773 935 103.

Naše řady opustili
Jaroslav Váňa • Strunkovice nad Blanicí
Marie Divácká • Strunkovice nad Blanicí

• Sokolové uspořádali ve čtvrtek 25. ledna cestovatelskou 
přednášku s projekcí 3 krátkých filmů Karla Matějky. 
Společným jmenovatelem všech tří filmů bylo Rumunsko, 
kam autor filmů zavedl pěšky i na kole zhruba stovku 
přítomných diváků.

• Byl vyhlášen XVII. ročník fotografické výstavy Foto na 
provázku. Uskuteční se 2. - 6. června 2018, tedy v termínu 
konání oslav 110. výročí založení místní tělocvičné jednoty 
Sokol Strunkovice. Podrobnosti a přihlášky pro fotografy 
najdete na www.fnp.strunkovicenadblanici.cz. Připravuje 
se bohatý kulturní program. Již nyní můžeme prozradit, že 
se můžete těšit na koncert Ivana Hlase. 

• S divadelní hrou Truchlící pozůstalí se vydají členové 
Strunkovického Ochotnického Spolku v sobotu 3. února do 
Jámy. Doufejme, že to nebude jáma lvová a že si to herci 
i diváci užijí.

Za TJ Sokol Karel Matějka




