ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Srpen 2021

Vzory…
Nevím, jestli za to může koronavir a všechny ty zákazy,
příkazy a nařízení, nebo to způsobila délka trvání této zcela
nekomfortní situace, která pomohla vygradovat všechny ty
negativní emoce. Každopádně mám pocit, že po prvotní
euforii, snaze pomoci a toleranci se u řady z nás dostavila
apatie, nezájem, zlost a frustrace. Stavu lhostejnosti a v řadě
případů sobeckosti a bezohlednosti napomáhají společenské
vzory. Pokud nejvyšší ústavní činitelé, prezident republiky
a předseda vlády nectí zákony vlastní země, prokazatelně

lžou, a to bez jakéhokoliv postihu, proč by se tak obdobně
nechoval „obyčejný“ český člověk. A takto naladěná
společnost vyrazí za dva měsíce k volbám. No, pane jo!
Tak si na to vzpomeňte, až Vám Andrej bude nabízet nějaké
to volební čtení a Miloš vykládat, koho bude volit a co
že všechno zaručeně napsal novinář František Peroutka
o Hitlerovi.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
• 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 20. srpna 2021.

170 let od výstavby nové
strunkovické radnice str. 3
Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
23.6.2021 a 14.7.2021 po projednání a hlasování:
• Schválilo výběr dodavatele na pořízení nového
dopravního automobilu pro JPO V Strunkovice nad
Blanicí, místní část Šipoun, kterým je firma Auto Vinkler
s.r.o. (Písek).
• Vzalo na vědomí aktuální informaci o podaných žádostech
o dotace.
Městys získal dotaci na tyto akce:
- Rekonstrukce tělocvičny (střecha, podlaha, obklady
stěn v tělocvičně KD Strunkovice, dotace 3 494 437,- Kč).
- Veřejné víceúčelové hřiště (nové hřiště za objektem
kina ve Strunkovicích, venkovní fitness prvky a dětská
skluzavka, dotace 520 777,- Kč).
- Revitalizace zahrady mateřské školy (dětské prvky,
výsadby, mobiliář, dotace 800 000,- Kč).
Městys neobdržel dotaci na tyto akce:
- Obnova místních komunikací ve Velkém Boru
(k Muškům, ke Steinocherům, u garáží).
- Rekonstrukce budovy Úřadu městyse Strunkovice
n. Bl. (první patro objektu a fasáda včetně 1. stupně ZŠ).

•
•
•
•

- Dvůr ZŠ a MŠ (dvůr, chodníky, cesta a zpevněné plochy
v areálu II. stupně ZŠ).
- Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice
n. Bl. č.p. 297 a 293 (zateplení fasády obou domů).
Schválilo výběr dodavatele na akci „Veřejné víceúčelové
hřiště“, kterým je firma LUNA PROGRESS s.r.o.
(Zdenice 40).
Schválilo výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce
tělocvičny“, kterým je firma ABG Group PT s.r.o.
(Zdenice).
Schválilo výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce
tělocvičny - střecha“, kterým Zdeněk Brabec (Šipoun).
Schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč
prostřednictvím veřejné sbírky zřízené Jihomoravským
krajem na pomoc zasaženým živelní pohromou na jižní
Moravě.

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.
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Kulturní a sportovní akce

6. srpna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Bábovky
ČR, Rudolf Havlík, romantické komediální drama,
97 min.
13. srpna (pátek) • 17:00 a 19:00 • 90,- Kč
Frčíme
USA, Dan Scanlon, animovaná rodinná komedie,
103 min.
20. srpna (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Matky
ČR, Vojtěch Moravec, komedie, 95 min.
27. srpna (pátek) • 17:00 a 19:00 • 90,- Kč
Duše
Soul, Pete Docter, dobrodružná rodinná komedie,
107 min.
29. srpna (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Postiženi muzikou
ČR, Radovan Síbrt, dokumentární, 80 min.

• Pouť sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí
kulturní program:
sobota 7. srpna
17:00 TJ Blaník Strunkovice – TJ Hradiště
(fotbalový zápas • sportovní areál)
19:00 Sraz rodáků s kapelou Jista Band
(restaurace na náměstí)
20:00 Pouťová taneční zábava s kapelami Talisman
a Michal Šindelář (Katapult) s doprovodnou skupinou
(parket na Sokolské louce)
neděle 8. srpna
09:00 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 TJ Blaník Strunkovice 35+ (Jeleni) – Sokol
Bavorov
(fotbalový zápas • sportovní areál)
15:00 Popelka
(pohádka pro malé i velké diváky v podání Studia
deall’arte • parket na Sokolské louce)
17:00 Hudební posezení s kapelou LEŤÁCI
(lidovky, country, swing, pop, rock • parket na Sokolské
louce)

Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
který na každou vstupenku poskytuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
i na www.strunkovicenadblanici.cz/kino.

• Spolek sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí pořádá v sobotu 21. srpna „Mexický pohár“ 9. ročník soutěže ve střelbě z malé odstřelovačky. Začátek
v 9:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
• TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí pořádá v sobotu
Z kulturního dění
21. srpna od 20:00 hodin taneční zábavu. Na parketu
na Sokolské louce se můžete těšit na kapely TURBO Setkání legend
a BENEFIT.
V neděli 18. srpna uspořádal TJ Blaník již 13. ročník
Sportovního odpoledne známé také jako Setkání legend.
Připravujeme na září:
Počasí přálo a na tuto tradiční akci dorazily více než čtyři
• Dožínková slavnost ve Svojnicích (KD Svojnice, 4.9.)
stovky platících diváků. Celou akci moderoval Zdeněk
• Dětský den - závody ve střelbě ze vzduchové pušky
(střelnice Strunkovice, 4.9.)
• Závody ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 11.9.)
• 10. ročník Memoriálu A. Brosze st. ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, 25.9.)

Foto: Karel Matějka • Československý lev a Jeleni
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„Žemla“ Žemlička. O zvuk se staral Stanislav Novotný ml.
Po úvodním fotbalovém utkání mezi týmem Madety Motor
České Budějovice proti fotbalistům TJ Blaník Strunkovice,
které skončilo 2:2, se na hrací plochu nahrnuly děti. Nad
fotbalovým stadionem totiž zakroužilo letadlo a k zemi
se snesl déšť bonbonů. Návštěvníci této akce ještě zhlédli
hudební vystoupení Stanislava Hložka, kouzelnické
show Pavla Kožíška a humorné vyprávění baviče a herce
Václava Upíra Krejčího. Vrcholem celého odpoledne pak
byl zápas výběru J. Bergera (Československý lev) proti
hráčům TJ Blaník Strunkovice 35+ (Jeleni). Zápas sice
skončil prohrou místních „Jelenů“ 4:5, ale na dobré náladě
a příjemně stráveném odpoledni se to nikterak neprojevilo.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka • Mistři Evropy z r. 1976 v Bělehradě

Z naší školy
Výsledky voleb do školské rady na období 2021–2024
Zástupce rodičů – Mgr. Michaela Pártlová
Zástupce pedagogů – Ing. Lucie Schönbauerová
Zástupce zřizovatele – Mgr. Hana Pártlová

a přátel školy“… „lví podíl“ má také prachatické Studio
Duha. Všem moc děkuji!

Černobílá či barevná?
Dvě varianty loga nebo chcete-li znaku školy, jsou
výsledkem
vysvětlování…
kreslení…
malování…
vybírání… ale hlavně spolupráce všech, kteří se „nějak“
podíleli na jeho vzniku – tedy dětí… učitelů… „rodičů
V hostinci „to“ začalo – v hostinci „to“ skončilo
Tak trochu symbolicky skončil, stejně jako začal, školní
rok ve strunkovické škole „v hospodě“. V září prvňáci
poprvé zasedli „do lavic“ v novém komunitním centru,
protože jejich „domovská třída“ byla součástí rekonstrukce
budovy obecního úřadu, a protože se časem rekonstrukce
budovy přesunula „ze střechy dolů“, nemohli ani deváťáci
převzít svoje poslední „základkové“ vysvědčení tradičně
„u starosty“. Ještě že ho máme – starostu i komunitní
centrum!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
Foto: Karel Matějka • Společné foto žáků 9. třídy

170 let od výstavby nové strunkovické radnice
V srpnu letošního roku uplyne 170 let od položení
základního kamene nové strunkovické radnice. Poměrně
podrobně je popsána budova původní radnice i průběh
stavby nové radnice v knize Paměti městyse Strunkovic od
Jarolíma Maříka, ve které se píše:
„Aby obec měla příhodné místnosti pro úřadování, jakož
i pro porady svých zástupců, odhodlala se po způsobu
jiných měst a městysů vystavěti zvláštní dům, nazvaný radní
dům či radnice…“
Ke stavbě radnice se obec odhodlala v roce 1681. Budova
radnice se nacházela na náměstí v místech, kde nyní stojí
objekt I. stupně základní školy. Budova měla přízemí
a patro s věžičkou a zvonem. Průčelí radnice směřovalo

ke kostelu. V radnici se nacházela i jedna školní třída a byt
pro učitele. Do roku 1681 se vyučovalo po domech, kde
byly větší světnice. Budova radnice postupně chátrala, až
byla pro svůj špatný stav 17. listopadu 1841 zbořena. Tím
skončila provoz i škola. Nové místo pro obecnou školu bylo
schváleno a vyměřeno krajským úřadem 9. dubna 1842 na
náměstí na místě nynější budovy ZŠ. Z tohoto důvodu pak
musela být budova nové radnice, jejíž základní kámen byl
položen r. 1851, přistavěna k zadní části školy.
V průběhu let doznal objekt radnice a navazující ZŠ řady
oprav a úprav, včetně účelu využití některých částí objektu.
Poslední a poměrně rozsáhlé rekonstrukce proběhly
v průběhu posledních dvou let. Co se objektu radnice týče,
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došlo ke kompletní rekonstrukci střechy, krovu a půdních
prostor. Zrekonstruovány jsou rozvody ústředního topení.
Došlo k výměně oken. Před dokončením je přízemí
radnice, kde se rekonstruuje obřadní síň. Do přízemí bude
přesunuta podatelna a matrika, což jistě ocení zejména ti
dříve narození, neboť tím odpadne cesta po schodech do
patra budovy. Do konce září by mělo dojít i ke kompletní
rekonstrukci kanceláří v patře úřadu. Tyto práce zahrnují
výměnu el. rozvodů, osvětlení, stropních a podlahových
konstrukcí, omítek… A to vše za plného provozu úřadu.
To znamená při plné práci, neustálém hluku a prachu,
stěhovat a přemisťovat vybavení, stohy papírů, lejster
a dokumentů. Až bude tato akce „Kulový blesk“ u konce,
bude zaměstnance i návštěvníky úřadu čekat příjemné
a kultivované prostředí. K dokončení pak bude zbývat
fasáda radnice a navazující školy.
Jelikož před sebou máme ještě dva měsíce stavebních
prací a stěhování, chci požádat návštěvníky Úřadu městyse

Foto: archiv • Budova místního národního výboru začátkem roku 1962

o shovívavost a toleranci. Budeme tu pro Vás stále, ale
v „bojových“ podmínkách.
Ing. Karel Matějka, starosta

PROBÍHÁ NA D1 REKONSTRUKCE, OPRAVA NEBO LÁTÁNÍ DĚR? JE MOŽNÁ OBJÍŽĎKA OBJÍŽĎKY?
CO VŠECHNO LZE OPRAVIT? PROČ SE NEOPRAVUJÍ BOTY? CO JE OPRAVA A CO REKONSTRUKCE?
CO JE RADNICE? CO JE OBECNÍ ÚŘAD? CO BYLO MNV? CO NA TO MILOUŠ?

KaMa & JoCer

Úpravy návesních prostor a hřbitova
V červnovém Zpravodaji jsme Vás informovali o přípravě
studií na revitalizaci návesních prostor ve Svojnicích
a Protivci a úprav hřbitova a okolí ve Strunkovicích.
Občané Svojnic a Protivce obdrželi od zpracovatele studie
dotazník, který by měl pomoci při přípravě návrhu řešení
daného území. Zejména by měl pomoci objasnit přání
a potřeby místních obyvatel.
Do konce června, kdy byl termín pro odevzdání
dotazníků, se na Úřadu městyse sešly 3 dotazníky

z Protivce a 10 ze Svojnic. Jedna připomínka dorazila pro
projektanty revitalizace hřbitova. Připomínky byly předány
projektantům k posouzení a případnému zapracování do
připravovaných návrhů. Sám jsem zvědav, jak s návrhy
naloží. Řada návrhů a připomínek je podobná. Některé
se však diametrálně odlišují. Jak patrno, žádný návrh tak
nebude asi vyhovovat všem. Účelem je hledat nejlepší
kompromisní řešení.
Ing. Karel Matějka, starosta

Vzpomínka na Strunkovice nad Blanicí mého mládí
Vážení čtenáři. Publikujeme zde dokončení článku
ze vzpomínek RNDr. Slavoje Černého, CSc., po otci
i matce potomka slavného rodu Cimrhanzlů ze Zíchovce;
autor zemřel 9. 7. 2019. Materiál poskytla z rodinného
archivu Mgr. Jana Pártlová. Tuto zajímavou procházku
Strunkovicemi a okolím doplňují historické i současné
fotografie popisovaných lokalit. V článku je zmiňována řada
budov a živností, které již neexistují nebo dnes vypadají

zcela jinak. Dovolujeme si Vás tímto požádat o případné
zapůjčení fotografií dokumentujících danou dobu a místa.
Od Částků obchodu jsme mírným stoupáním došli na konec
vesnice a pokračováním dále po silnici jsme brzy dosáhli
místa, odkud byl nádherný výhled na Libín, řadu zalesněných
vršků a luka s ozdravovnou vinohradského Sokola. Zemský
ráj to na pohled! Ještě krásnější výhled se naskytl, jestliže
4

jsme přešli křižovatku a po silničce na Chocholatou Lhotu Občas jsme také uskutečnili návštěvu Zíchovce. Od vily
(to půvabné jméno!) urazili asi kilometr a za zatáčkou se pak jsme šli kolem bílé, tenkrát jednoposchoďové budovy
pustili úvozem ke špičce lesa. Před námi se otevřel pohled Hospodářského družstva vonící uskladněným obilím dál
na Boubín, vedle něho vlevo Bobík a pak Libín, před nimi podél trati, po které občas projel vlak a zdaleka pískal
byly rozhozeny menší zalesněné kopce, pod námi vesnička či troubil na křižovatkách kolejí s polními cestami. Vlak
Budkov s rybníkem a mlýnem, kolem pole a luka. Až do rachotící v těsné blízkosti kolem nás byl vždy atraktivní
zcela nedávna jsme sem každoročně s manželkou Taťánou událostí.
přišli vždy znovu užasnout nad tou nádherou. Nebylo Krátkým strmým svahem jsme pak sešli k Blanici a z mostku
lze přitom nevzpomenout na „kochajícího se“ Rudolfa dlouho pozorovali pod námi bystře proudící řeku, narážející
Hrušínského a jeho slova: „Tohle není země, to je zahrádka, za hlasitého šplouchání na kameny a vytvářející neustále se
a jestli máš, Karle, srdce, tak to musíš cejtit taky“ ve měnící víry. Když jsme se konečně od této podívané odtrhli
Svěrákově a Menzlově filmu „Vesničko má středisková“.
a pokračovali dál, minuli jsme vpravo o samotě stojící
I jiná překrásná místa byla cílem našich vycházek. Rádi jsme hospodářskou usedlost, nazývanou podle bývalých majitelů
chodili do letně provoněného „Obecního lesa“, od něhož „u Kryslů“, a procházeli jsme pěšinou uprostřed luk, na
se otvíral malebný výhled na Strunkovice s dominující kterých se pásly krávy nebo koně. Daleko vlevo stála budova
červenou kostelní věží a na zříceniny hradu Helfenburk ozdravovny, před námi ve stromech lehounce prosvítala
na obzoru. Sbírali jsme zejména borůvky, červené jahody první stavení Zíchovce a byla to krása k nepopsání. Pod
a také brusinky, po strunkovicku „bruslinky“.
klenbou stromů jsme vstoupili do Zíchovce, do kopce vyšli
Krásné též byly cesty do dvou kilometrů vzdálených ke kapličce, minuli statek patřící kdysi našemu předkovi
Svojnic (po strunkovicku „Svonic“). Asi na půlce cesty Ignáci Cimrhanzlovi a přišli k velkému hospodářství
byl kamenný kříž s Kristem, odkud byl skvostný výhled do s hostincem rodiny Bízkových (Anežka Bízková byla tetou
kraje s chlumy a lukami směrem k Vodňanům. Starodávný naší máti). Podle vyprávění lákala hospoda hosty nápisem
kostelík v Blanici byl stejně jako ten strunkovický žlutavý „Zde je pivo jako křen, až ti leze z nosu ven“, uvnitř pak bylo
a měl červenou střechu a za ním v dálce se tyčil přísný varování hráčů karet „Kibic, drž hubu!“ Uvítání Bízků bylo
šedivý kostel v Bavorově.
vždy srdečné a návštěva velice příjemná.
Zážitkem bylo, když jsme šli „na koupačku“. Měli jsme stálé Přeskočím nyní mnoho desetiletí a zastavím se až v roce
místo na břehu Blanice mezi vrbovím na okraji velké louky. 1989, kdy jsme se ženou Taťánou poprvé strávili týden
Na zem se rozprostřely deky (otec zásadně užíval český v chatičce nově otevřeného zíchoveckého kempinku u vodní
výraz „pokrývky“) a šlo se do vody. Nedaleko nás měl své nádrže, vybudované v místě vytěženého ložiska cihlářské
místo krejčí pan Dominik Mařík, otužilec, který ve svých ke hlíny pro vedle stojící kruhovou cihelnu strýce Částky
kolenům sahajících černých plavkách velice dlouho vydržel (v roce 1947 jsem v ní týden pracoval v rámci povinné
ve vodě a pak jen v plavkách se sušil na břehu, zatímco my, studentské brigády). Bylo to neobyčejně pohodové místo
rozklepaní chladem, jsme již dávno vylezli a na břehu se v nádherné přírodě. Jezdili jsme tam po řadu let, několikrát
choulili do froté koupacích plášťů. My děti jsme se většinou s námi byla i vnoučata. V posledních letech jsme bývali
pod dozorem otce učily plavat tam, kde bylo mělko, kdežto ubytováni v malém penzionku za strunkovickým pomníkem
máti s Martou často plavaly několik desítek metrů dál až lva nebo v buňkách na strunkovickém sportovním letišti.
k jezu Soukupova mlýna, kde už se nestačilo, a pod jezem Obě místa měla svůj půvab.
se nechaly masírovat padající vodou.
Při vzpomínání na ten strunkovický „ztracený ráj“ si
uvědomuji, jak nedostatečně dovedu slovy vyjádřit všechno
to, co pro nás Strunkovice znamenaly a dodnes znamenají.

Foto: archiv • Ozdravovna městské spořitelny na Královských
Vinohradech, dnes dětský domov
Foto: archiv • Cihelna p. Částky, dnes na místě stojí autokemp Žíchovec
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Foto: archiv • Hostinec u Pešků

Foto: archiv • Obchod p. Šaška

Oprava obecní studny v Šipouně
S koncem jara letošního roku přestala po letech plnit svou
funkci studna na návsi v Šipouně. Protože městysi chyběly
kapacity na její opravu, rozhodli se Šipounští řešit tuto
akci svépomocí. Organizační složky se ujal R. Flessar,
technickou stránku zajistil J. Prokop.
V sobotu 10.7. odkryli svrchní žulové desky a demontovali
těleso pumpy, přičemž zjistili, že chybějí šrouby, které měly
držet sací hlavici. Navíc byla prasklá i novodurová roura.

V improvizované dílně v čp. 19 se jim podařilo rouru svařit
a doplnit zmíněné šrouby.
Za pomoci J. Švíka vrátili pak pumpu na původní místo
a za přispění dalších sousedů usadili i těžké krycí desky.
Nezbytná zkouška funkčnosti dopadla na výbornou. Pumpa
bude dále sloužit svému účelu ke spokojenosti místních
obyvatel.
Jana Sýkorová

Foto: 2x J. Sýkorová

Z činnosti SDH Velký Bor
hasičů Lukáše Pospíšila a Pavla Prokopa ze Strunkovic
s jejich zásahovou Tatrou a novým dopravním vozidlem
Ford Transit. Bratři se dětem plně věnovali, děti si mohly
vyzkoušet i práci s proudnicí, jakož i jízdu v hasičském
vozidle. Osvěžením pro všechny byla vodní mlha vytvořená

SDH Velký Bor uspořádal v sobotu
11.7.2021 v odpoledních hodinách tradiční
dětský den. Počasí nám toho dne přálo,
bylo krásně, slunečno, prostě letní počasí.
Zlatým hřebem programu byla účast
6

dělem. Pro malé děti byl připraven skákací hrad (zapůjčený
od městyse Dub) a další soutěžní atrakce. Pro děti jsme
zajistili nápoje a zmrzlinu zdarma. Původně plánovaná účast
policistů dopravní policie se bohužel neuskutečnila, neboť
policisté měli výjezd k dopravní nehodě. Touto cestou chci
poděkovat všem, kdož se na přípravě tohoto odpoledne
podíleli – zejména pak bratrům hasičům ze Strunkovic za
osobní nasazení.
Pavel Čížkovský, SDH Velký Bor
Foto: P. Čížkovský

Z činnosti TJ Sokol
Strunkovický Ochotnický Spolek
V neděli 18.7. zahrál náš Strunkovický
Ochotnický Spolek na hradě Helfenburk
středověký sitcom Rytířova dcera. Po
roce jsme oprášili paměť a znovu si užili
krásného prostředí i počasí na hradě. I když vše nebylo
„akorát“ (ale i to se u divadla stává), myslím, že si to bezmála
stovka návštěvníků přesto užila a nelitovala asi kilometrový
výstup na hrad. A my se už těšíme na příští rok!
Za S.O.S. V.Vondrušková

Foto: Jan Bartoš

Sokolské setkání
Sokolská starostka Jana vyzvala nás sokolky ke
každoročnímu slavnostnímu ukončení sokolského roku dne
29.6.2021. Když jsem nastupovala do vlaku, představovala
jsem si, kolik z nás už zapomnělo se i podepsat, zavázat si
tkaničku a podobné nepodstatnosti, které potkávají ženy
zralého věku a se kterými se ještě musíme poprat.

Trochu mě zarazila myšlenka na to, že si už nepamatuji
poslední sokolskou námi nacvičovanou skladbu, že nevím,
zda bych nepopletla vpravo v bok. Ale statečně jsem
vyrazila.
Za pár minut přistoupila Jana a naše dohady ohledně
zdatnosti cvičenek (popletou datum setkání, přijdou do jiné
pizzerie, nebo dokonce zapomenou den D) nám rozptýlily
zbytek cesty vlakem. Tipovaly jsme, že se nás sejde pár,
nebo aspoň šest.
Překvapení nebralo konce, sešel se celý stůl, bylo nás
opravdu osm!
A my jsme hodovaly a štěbetaly, vzpomínaly a pletly ročník
cvičenek, které se nedostavily a které nám chyběly. Bylo
veselo. Vlastně to byl můj první vstup do restaurace po
půlroce.
Jak jsme se rychle sešly, tak rychle jsme opouštěly restauraci
po vydatném jídle a pití. Zbyla hrstka, která počkala na další
kulturní zážitky, pořádané v ten samý den v Prachaticích.
Vzpomněla jsem si, že jsem vlastně letos ještě necvičila.
Komu na tom záleží? Sokolům zdarr!
Jarka Malá, Čichtice

Foto: J. Malá

Z činnosti SSAŠ Strunkovice nad Blanicí
Dne 12.6.2021 jsme na naší střelnici
uspořádali letos první střelecký
závod. Jednalo se o DĚTSKÝ DEN.
Za krásného slunečného dne si šestnáct
dětí porovnalo své síly ve střelbě ze vzduchové pušky.
Střílelo se deset ran vleže pod odborným dohledem členů

našeho spolku. Soutěž byla rozdělena do třech kategorií.
V první kategorii do sedmi let si první místo vystřílel Michael
Novotný, druhé Lukáš Brabec a třetí místo obsadil Michal
Vašíček. Ve druhé kategorii osm až deset let zlatou příčku
obsadil Štěpán Janů, stříbrnou Vítek Janů a bronzovou
příčku obsadila Emily Vondrušková. V poslední kategorii
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jedenáct až patnáct let zlatou medaili získal Adam Holata, • Knihovna Strunkovice oznamuje, že o prázdninách bude
stříbrnou Jáchym Matějka a bronzovou medaili si vystřílela
provozní doba omezena pouze na každé pondělí od 14:
Kristýna Větrovcová. První tři z každé kategorie obdrželi
00 do 17:00 hodin. Vzhledem k rekonstrukci budovy
diplom a medaili. Všichni účastníci sportovní střelby pak
však může být provoz mimořádně ještě omezen, což není
nějakou tu sladkost, takže nikdo neodcházel s prázdnou.
provozovatel schopen předem předvídat. Za případné
Všem dětem se soutěž líbila, a tak jsme se rozhodli, že
komplikace se omlouváme.
v pořádání této akce pro děti budeme i nadále pokračovat. • Ordinace obvodní lékařky MUDr. A. Vávrové
Na další Dětský den se můžete těšit již 4. září.
(Strunkovice) je 16. - 27. srpna uzavřena. Zastupuje
Za SSAŠ Karel Kašpar
MUDr. Čejková ve své ordinaci v Prachaticích.
• Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
17.8.2021 od 08:00 do 10:00 hodin – celá Blanička

Blahopřejeme jubilantům
Břetislav Kábele • Protivec
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
Anna Burská • Velký Bor
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

Foto: K. Kašpar

Z tábora v Mělčinách
Přijeli jsme do Strunkovic na tábor z Černošic. Na táboře
hrajeme spoustu her a soutěží s elfy, hobity a trpaslíky ze
Středozemě. Protože chceme být i užiteční, rozhodli jsme
se uklidit pár odpadků z okolí Strunkovic.
Karmen Grulichová

Inzerce
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.
Foto: Karel Matějka
• Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku
Oznámení
a pozůstalost. Tel: 722777672.
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice • Pro výzdobu obecního hostince sháníme staré rámečky
nad Blanicí): 14. a 28. 8. od 9:00 do 12:00 hodin.
a rámy na obrazy, do kterých po renovaci nainstalujeme
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
zvětšeniny historických fotografií a pohlednic Strunkovic
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 4. srpna. Pytle
a okolí. V případě, že nějaké máte a můžete je věnovat
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
pro tyto účely, obraťte se na Úřad městyse. Předem
zanechte před svým domem.
děkujeme.
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