ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Leden 2021

Příklady táhnou…
Až budete číst tyhle řádky, bude mít naše republika již první očkované proti
nemoci Covid 19. Tedy alespoň doufám. Tak nám to totiž slibovala naše vláda.
Vláda, jejíž premiér se k očkování své vlastní osoby postavil hodně vlažně
a alibisticky. To dozajista spolu s neexistující osvětovou kampaní moc nepřispěje
k dobrovolnému očkování populace. Uvidíme, jak se k tomu postaví všichni
ti v první linii. Vojáci, hasiči a policisté (ti to asi dostanou befelem a befel je
befel… ), ale zejména zdravotníci a učitelé… Nedávné dobrovolné testování
učitelů bylo množstvím dobrovolníků spíše fiaskem než něčím, na co by
organizátoři akce mohli být hrdí. Když k tomu přidám vrchního velitele našich
ozbrojených sil, který národu v přímém přenosu sdělil, že se bojí injekcí, moc
argumentů pro účast na očkování vedení státu občanům nepředkládá.
To v zahraničí jsou jiní pašáci. Nemyslím zrovna Vladimíra Vladimíroviče, který
se před virem ukryl na dače nedaleko Moskvy, a že by nějak spěchal, nechat se
očkovat ruskou vakcínou Sputnik 5, to nevypadá. Mám na mysli třeba 94 letou
britskou královnu Alžbětu II. nebo bývalé prezidenty USA Baraka Obamu,
George Bushe a Billa Clintona. Ti přislíbili účast na očkování mezi prvními
a v přímém přenosu.
Až budete číst tyhle řádky, bude všechno zřejmě jinak, neboť jak zní jeden
z bonmotů pana prezidenta, „Jen blbci nemění názory“. Po poradě s lékaři
a zejména PR odborníky se nejspíše většina vrcholných politiků bude chtít
zviditelnit. S tím zatím kontrastuje vánoční projev hlavy státu. Prezident sice
vyzval občany, aby se nechali očkovat, o své osobní účasti na tomto projektu
ale pomlčel. Místo toho okopal kotníky vládní opozici, jmenovitě poplival
některé novináře a vyzval občany, ať nestřílejí na provazochodce. Pokud tomuto
poselství nerozumíte, je to možná tím, že tento způsob komunikace Miloše
Zemana s národem zdá se býti poněkud nešťastným.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
pro rok 2021 zvyšuje o 30,- Kč. Pro trvale přihlášeného
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
obyvatele činí 680,- Kč za rok. Poplatek za svoz
domovního odpadu u rekreačních objektů je 680,- Kč. • Příspěvky do únorového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
Splatnost poplatku je do 30.4.2021.
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
celková suma příliš zatěžující, můžete úhradu rozdělit do
nejdéle do pátku 22. ledna 2021.
více splátek. Celková suma však musí být uhrazena do
30. dubna.
Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
• Poplatek za psa se pro rok 2021 nemění a je splatný do
15.2. příslušného kalendářního roku.
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
• Až do odvolání je pro veřejnost Úřad městyse otevřen 16.12.2020 po projednání a hlasování:
pouze v pondělí (7:30 - 12:30 hod.) a ve středu (13:00 • Schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova
– 18:00 hod.).
vodovodního řadu – nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl.“
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
Městys tak postoupí o další krok k revitalizaci daného
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
území (náměstí a okolí), kterou započal výstavbou
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
parkovací plochy a rekonstrukcí chodníků v lokalitě
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
proti domu s pečovatelskou službou. Výměnou části
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vodovodního potrubí na náměstí tak budeme připraveni • Schválilo rozpočet pro rok 2021 v níže uvedených
objemech, který bude kryt přebytkem finančních
realizovat rekonstrukci náměstí. Ta pak závisí na
prostředků z minulých let:
finančních prostředcích, respektive možnosti získat na
Příjmy........................ 38 439 249,47 Kč
projekt peníze z nějakého vhodného dotačního titulu.
Výdaje ....................... 45 920 281,17 Kč
• Schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení
Financování................. 7 481 031,70 Kč
nového dopravního automobilu pro JPO V Strunkovice
nad Blanicí, místní část Šipoun“ z grantového programu • Schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 559/6 v k. ú. Velký Bor za cenu 250,- Kč/m2.
Jihočeského kraje pro rok 2021. Městys na pořízení
tohoto automobilu obdržel dotaci z Ministerstva vnitra. Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
Pro dofinancování kromě vlastních prostředků může hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse (úřad městyse / zápisy ze zastupitelstev)
využít dotace z Jihočeského kraje.
www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.

Kulturní a sportovní akce
S ohledem na neustále se měnící podmínky konání kulturních a sportovních akcí v důsledku koronavirové krize
program plánovaných akcí neuvádíme. Doporučujeme sledovat aktuální informace na plakátech, webu městyse
a v rozhlase městyse.

Z naší školy
Jeden „covidový“ den v jedné škole…
Všechny osoby jsou smyšlené, ale vycházejí z reálných na svém místě“. Před půl 8 se začínají do školy trousit děti,
odemyká jim zase jiná M., ona i všechny ostatní ze školky
postav.
M. přijíždí do Strunkovic ještě za tmy. Celá budova L., M., J., K. mají u hlavní M. opravdu obdiv – ta jejich
1. stupně svítí, no jo vlastně V. a P. mají s dětmi asi trpělivost s dětmi je snad nekonečná. Zvonění – a začíná
doučování, druhá V. anebo H. mají ranní družinu. M. si každodenní kolotoč… nacpaný do mnoha tabulek – lichý
ovšem nepamatuje, která z nich – je to na jejich dohodě. týden – sudý týden – distanční výuka – prezenční výuka –
Jsou fakt zlatý – M. se na ně může na 100 % spolehnout. skupiny družiny – v kolik začíná ZUŠ - v kolik končí DDM
Rozdělení ranní družiny by jinak byl problém. M. přijíždí - kdo má dozor na obědě – kde jsou náhradní roušky – atd.
k budově 2. stupně. Rozsvícená okna – hmmm… aha atd. atd…. Bez těch všech tabulek by to M. už nedala. Ještě,
J. nebo M. mají intervenci pro „někoho“ z druhého stupně. že má P., svoji pravou ruku na tabulky. Blíží se oběd, ale
(M. nechápe, jak mohly ten složitý rozpis učitelky dát není den, kdy by dopoledne nebyl nějaký problém – dorazí
dohromady – M. je nemít!). U kuchyně už A. odebírá zboží P., jiná než ta předchozí, a hlásí, že děti na WC zase zničily
– ta její pečlivost a důslednost je někdy zničující, ale M. ví, papírové ručníky – co to s nimi je?! Naštěstí P. je celkem
že bez ní by byla „v čudu“. Cestou do své kanceláře M. ještě kliďas a s I. to vyřeší. M. pospíchá do jídelny – má dozor
pozdraví jinou M. v ranní družině (ráno v 7 dokáže hrát na obědě – umýt ruce… rukavice… příbor… pití… ach
s dětmi karty?… neuvěřitelné). M. začíná den – jako první jo! V kuchyni B. a R. a D. odhodlaně připravují a vydávají
e-mail. Učitelka M. z 1. stupně posílá požadovaný materiál, stále skvělé jídlo, - ty roušky, to je peklo! Hned po obědě
ale příloha nejde otevřít… sakra! Pomóc – kde je D.?! volá V. kvůli penězům, jak to bude pracovně do Vánoc. M.
Většina ajťáků prý bývá lehce mimo, to D. je naštěstí „žena neví – ministr P. se ještě nevyjádřil, asi čeká na vyjádření

Foto: 2x M. Mušková • „Archivní“ foto je z doby nedávno minulé „předkoronavirové“, abychom nezapomněli... zase jednou budou projekty!!
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ministra B. Na pohodu – V. ty výplaty stihne, i kdyby to bylo
„za pět minut dvanáct“. Ještě zavolat L. – je prý třeba ještě
sebrat nějaká jablka na zahradě. Pak rychle do učebny HV,
na kroužek kláves. Cestou také okouknout výtvarná dílka
dětí v družině s L. a pár slov v družině s E. – je ve škole jen

krátce a musí zvládat někdy opravdu nemožné. A pak už se
jen nechat unášet tóny vánočních koled v podání malých
a velkých strunkovických klávesistů.
Díky všem reálným postavám za celý rok 2020!!!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Prosinec ve školce…
Měsíc prosinec jsme odstartovali návštěvou dětského divadla Z bedny, které nám přivezlo pohádku „O neposlušném
čertíkovi“.
Následovala návštěva samotného Mikuláše s andělem
a čertem, který odměnil děti sladkou mikulášskou nadílkou.
A aby toho nebylo málo, nadělil nám i pěknou sněhovou
nadílku. To vám bylo radosti!☺

Dne 15.12. navštívilo MŠ další divadlo, ale tentokrát
s pohádkou „O zimě“.

Nechybělo ani navození vánoční atmosféry, a to v podobě tradic, zvyků, tvoření, zdobení stromečku či cukroví, zpívání
koled, vánoční oběd a v neposlední řadě i rozbalování dárků od Ježíška, kdy každé z dětí našlo pod stromečkem svůj
dárek.
Na závěr roku 2020 jsme si pro rodiče také připravili
utajovanou vánoční besídku. Pilně jsme nacvičovali
a svépomocí zhotovili video, které jsme každému z nich
pak rozeslali.☺ Doufáme, že se líbilo!
K. Šimsová

Foto: 3x K. Šimsová

Oprava pomníku v Šipouně
Při instalaci osvětlení vánočního stromku v Šipouně na
počátku prosince se zjistilo, že vrchní část pomníku padlým
z I. světové války je prasklá a na svém místě vlastně drží
jen zázrakem. Byla proto snesena a dne 14.12.2020 se
o její opravu postaral pan Jan Prokop. Zjistil při tom, že
při výrobě pomníku v roce 1923 se tehdejší řemeslníci
„netrefili“ s umístěním otvoru pro uchycení Krista, neboť jej
vyvrtali příliš vysoko. Nahradili ho proto novým a původní
opatřili železným šroubem. Ten však časem vlivem koroze
a působení mrazu zapříčinil prasknutí kamenného kříže…
Jana Sýkorová

Foto: J. Sýkorová
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Historie vánočního stromu ve Strunkovicích
Letos se na náměstí B. Havlasy před kostelem sv. Dominika
rozsvítil již po 14. vánoční strom. To letošní rozsvěcení bylo
ale jiné. Bez svěcení adventního věnce, na kterém jsme
rozsvěceli první svíci, bez modlitby s panem farářem, bez
hudby a zpěvů, bez svařeného vína a hlavně bez vás, našich
spoluobčanů.
To ve mně vyvolalo řadu otázek souvisejících s tím naším
vánočním stromem. Kde se vzal ten stříbrný smrk na našem
náměstí? Kdo a kdy ho vysadil? Zdobil se před ním na
náměstí nějaký jiný strom?
Začal jsem hledat v archivech, pátrat ve starých kronikách
a ptát se našich dříve narozených spoluobčanů. Ze všech
těch střípků informací jsem poslepoval historii našeho
vánočního stromu. Kdyby to měla být poslepovaná
historická nádoba, dozajista by do ní teklo, neboť mi
chybí řada střípků potřebných vlepit do historických mezer
a časových děr. Pokud byste nějaké chybějící informace,
které by nám pomohly zalepit ony mezery, měli, neváhejte
se s námi o ně podělit.
Pátráním v obecní kronice jsem objevil záznam z roku
1947:
Vánoční sbírka pod vánočním stromem, kde na Boží Hod
pod vedením p. uč. Boh. Smíška školní děti zpívají koledy.
Ve školní kronice ze školního roku 1947/1948 a 1948/1949
se pak píše:
(1947) - Také letošního roku byl vztyčen na náměstí
vánoční strom republiky podle usnesení ve schůzi Rs*) dne
14. prosince 1947. Učitelský sbor (II. a III. tř.) nacvičil
koledy a básně, které školní děti přednášely po 3 vánoční
sváteční dny po kostele. To přispělo k pěknému výsledku
sbírky, jenž činil 2134,80 Kč. Peníze byly odeslány Okr. péči
o ml. ve Vodňanech.
(1948) – Učitelský sbor se žáky vztyčili před vánocemi na
náměstí vánoční strom republiky. Sbírka zahájena o prvním
vánočním svátku proslovem ředitele školy, recitacemi
a koledami dětí, nacvičenými a řízenými učitelským sborem.
Na darech sebráno a Opml.**) Ve Vodňanech odevzdáno
2444,4 Kč, o 309,60 Kč více než loňského roku.
*)
Rs – Rodičovské sdružení,
**)
Opml – Okresní péče o mládež

Jak sami vidíte, informace nic moc. Rozhodně v nich
není žádná zmínka o výsadbě stromu. Takže není jasné,
zda zmiňovaný strom republiky byl nově vysazený smrk,
či stromek přivezený z lesa a zda to bylo roku 1947 nebo
1948 nebo ještě dříve. Prolistoval jsem dobové fotografie,
abych se pokusil lokalizovat datum výsadby podle nich.
A tak jsem našel pohlednici z roku 1942, kde po smrku není

CO DĚLÁ VÁNOČNÍ STROM, KDYŽ NEJSOU VÁNOCE? JE LEPŠÍ SMRČEK NEBO JEDLE, BOROVIČKA NEBO RUM?
ZDOBÍ SE NA VÁNOCE BAOBABY? PROČ ŽÁDNEJ STROM NEROSTE DO NEBE?
JAKEJ STROMEK ZDOBÍ MILOUŠ?
KaMa & JoCer
4

ani památka. Kousek jsem se ve svém pátrání posunul, ale
nic moc.
Nakonec jsem se jal zpovídat pamětníky. Pan Josef Šabršula
starší si pamatoval, že smrk na náměstí se vysazoval na
podzim roku 1948. Účastnil se toho coby žák II. třídy
spolu s žáky III. třídy a p. učitelem Bohuslavem Smíškem.
Stromek se vysazoval větší cca 120 cm a kolem byla dřevěná
ohrádka, aby se ke stromku nedostala okolo pobíhající

domácí zvířata. Ohrádku údajně vyrobil strunkovický
kolář Ludvík Nový. Děti pak u stromku zpívaly písně. Pan
Antonín Pudivítr pak informaci doplnil: Při výsadbě údajně
pomáhal pan Karel Fridrich (obecní zaměstnanec a švec),
což potvrdila paní Jana Bošková (dcera p. Fridricha).
Tak takhle nějak to dost možná bylo. Za jakékoliv doplňující
informace či fotografie předem děkujeme.
Ing. K. Matějka, starosta

Mikuláš ve Strunkovicích
Vždy 5. prosince chodili ulicemi Strunkovic andělé, čerti
a Mikuláš. Obcházeli byty a domky a navštěvovali rodiny
s dětmi, aby tu pohrozili, tu pochválili, ale hlavně rozdali
dárky. A protože letošní omezení pohybu a setkávání
v důsledku koronavirové pandemie platilo opravdu pro
všechny, nebe s peklem nevyjímaje, museli se tentokrát
děti s rodiči vypravit za Mikulášem a jeho společníky sami.
Ti si zbudovali společné ležení na neutrální půdě, v domku

č.p. 80 u Ivety Kosmatové a Bohumila Kříže, za což jim
patří velký dík. Sem také postupně přicházely jednotlivé
rodiny s dětmi. Celkem dorazilo 53 dětí z 23 rodin. Tady
děti odříkávaly básničky, slibovaly a občas uronily i slzičku,
aby nakonec všichni odešli s úsměvem a nějakým tím
dárkem. Dík za andělská slova patří Mikulášovi a andělům,
čertům pak za špinavou práci se strašením dětí.
Milena Matějková

Foto: 2x M. Matějková

Z činnosti SDH Strunkovice nad Blanicí v roce 2020
V roce 2020 měla naše zásahová
jednotka zatím 12 výjezdů, z toho
bylo 7 požárů a 5 technických pomocí.
Zásahů se zúčastnilo celkem 14 členů
jednotky a strávili u nich 162 hodin.
Největší podíl na těchto zásazích má
stabilních 8 členů, kteří se zúčastnili nejméně 9 výjezdů,

a někteří dokonce všech 12. Těchto 8 členů bylo u zásahů
138 hodin, za což jim patří velké poděkování, jelikož je
vidět, že to s jednotkou myslí vážně a není jim lhostejný
osud druhých, jsou ochotni obětovat pro ně své osobní
volno, ať už ve dne nebo v noci, v létě či v zimě.
1. ledna v 00:17 hod. jsme vyjížděli k požáru jehličnatého
stromu a keřů, které se nacházely v blízkosti rodinného
domu ve Strunkovicích nad Blanicí.
6. ledna v 18:33 hod. nás operační povolal k požáru komína
ve Strunkovicích nad Blanicí.
4. února v 05:18 hod. byl nahlášen požár dřeva ve dvoře
hospodářského stavení v Čichticích.
10. února nás zaměstnala bouře Sabine a padající stromy.
Prvním z této série v 05:15 hod. byl výjezd k padlým
stromům na cestě od Velkého Boru směr Kratochvíle
a následovaly: v 07:05 hod. padlé stromy na hlavní silnici
do Prachatic kousek nad Vitějovicemi, v 11:38 hod. padlé
stromy u Malého Boru a Šipounu a v 14:25 hod. padlé
stromy v obci Žíchovec. Mezi jednotlivými výjezdy nás
operační středisko HZS ponechalo v pohotovosti, kdy
jsme volný čas trávili v naší hasičské zbrojnici a čekali na
další povolání. V 15:45 hod jsme po zvážení operačního
a vyhodnocení vývoje bouře byli z pohotovosti uvolněni.

Foto: V. Prokop
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12. června v 16:05 hod. byl hlášen požár bytu v panelovém
domě v Bavorově a v 18:33 hod. jsme byli posláni
prozkoumat hlášení EPS domu s pečovatelskou službou ve
Strunkovicích nad Blanicí, kde se naštěstí požár nepotvrdil.
31. července v 17:00 hod. proběhl úklid komunikace ve
sportovním areálu Strunkovice nad Blanicí.
11. října v 10:27 hod. jsme vyjížděli k požáru skladu u letiště
ve Strunkovicích nad Blanicí.
17. listopadu v 17:21 hod. byl vyhlášen poplach na požár
domu a přilehlých objektů nad Vitějovicemi (o tomto
požáru jste určitě slyšeli nebo četli v médiích).
Když se podívám do zpráv o zásazích, jsou naše výjezdy
v průměru do 5 - 6 minut od vyhlášení a nejrychlejší byl ve
4. minutě po ohlášení. Kromě toho jsme se v průběhu roku
starali o opravu a údržbu techniky, dovezli Tatru do THT
Polička na garanční prohlídku, do ČB na roční prohlídku
a v dalším termínu na STK. Prováděli jsme kondiční jízdy

a školení jednotky, uskutečnili 2 brigády pro městys (jarní
úklid stok a pomoc s materiálem k zateplení 2. stupně
školy). Udělali jsme velký úklid a protřídění věcí v garážích
a zatím poslední akcí naší jednotky bylo zvelebení prostoru
klubovny, chodby a WC hasičárny. Jelikož nám do těchto
míst zatékalo, spravili jsme si střechu, oškrábali a opravili
si poškozené zdi a kompletně vše vymalovali (viz foto).
Nejvíce zásluh v celé této akci můžeme připsat hlavně
našim nejmladším členům, a to V. Volfovi a P. Pavlíkovi.
Chtěl bych tímto poděkovat i panu Petru Pavlíkovi st. ze
Svojnic, který nám sponzorským darem zajistil veškerý
potřebný materiál (penetrace, tmely, barvy apod.) na
realizaci této opravy.
Závěrem děkuji všem členům jednotky, kteří se v letošním
roce aktivně podíleli, za jejich obětavost a práci, kterou
dělají, a členům jejich rodin za podporu, jelikož toto je
opravdu nenaplánovatelný koníček, u kterého nevíte dne
ani minuty, kdy nás kdo bude potřebovat a bude nám
vyhlášen poplach.
Velitel JSDH Václav Petrlík

Blahopřejeme jubilantům
Helena Kábelová • Protivec
Jana Vachtová • Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Ihnatková • Strunkovice nad Blanicí
Helena Poustecká • Velký Bor
Josef Komrska • Strunkovice nad Blanicí
Anna Capůrková • Strunkovice nad Blanicí
Antonín Pudivítr • Strunkovice nad Blanicí
Hana Zámečníková • Strunkovice nad Blanicí
Stanislav Hovorka • Strunkovice nad Blanicí
Václav Brabec • Protivec
Jiří Pešek • Strunkovice nad Blanicí

Naše řady opustil
Václav Prokop • Strunkovice nad Blanicí

Do života vítáme

Foto: V. Petrlík

Rozálie Košťálová • Strunkovice nad Blanicí

Oznámení

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 2.1., 16.1., 30.1., 12. 2. a 26.2. od 9:00 do
Inzerce
12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu • Městys Strunkovice nad Blanicí nabízí k prodeji
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 6. ledna. Pytle
pozemek p. č. 372/1 (872 m2) v k.ú. Velký Bor. Cena za
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
1m2/ 300,- Kč bez DPH. Vhodný jako stavební parcela.
zanechte před svým domem.
• Od 1.12.2020 je k dispozici byt 1+KK v domě
• Žádáme občany, aby parkovali automobily tak, aby
s pečovatelskou službou ve Strunkovicích. Byt je určen
mohlo dojít v případě potřeby k úklidu a prohrnování
pro soběstačné osoby pobírající starobní nebo invalidní
sněhu.
důchod. Zájemci se mohou hlásit na Úřadě městyse.
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. H.Pártlová. 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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