ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Září 2022

Hledání souvislostí…
„Lidem chybí psychologická dospělost,“ napsal nedávno
v novinách psycholog Jan Šikl. Chybí jim odpovědnost
za své chování. Dnešní společnost v občanech vyvolává
pocit, že má jaksi vše pod kontrolou. Vše zajistí. Vyřeší.
Krizové situace (covid, válka na Ukrajině, zdražování
energií…) nám ale ukazují, že tak jednoduché to zase není.
Objevují se řady „odborníků“ s často protichůdnými názory.
A většina z nás chce slyšet ta jednoduchá, rychlá a pokud
možno bezbolestná řešení problémů. Občan je ochoten
přijmout i nepříjemná řešení, pokud mu nebude chybět

kontext. Pokud bude znát souvislosti. Pokud mu někdo
vysvětlí, proč zrovna tohle je třeba dělat takhle.
Když vím, že východ slunce z vrcholku kopce uvidím,
jen když se tam dostanu „po svých“, když překonám
ranní vstávání, namáhavý pochod nocí a bolest nohou,
jsem ochoten podstoupit i tyto nepříjemné úkony. Vím
ale, že budu vidět východ slunce. Jestli ho chcete vidět
i Vy, ptejte se všech těch „nabízečů“ jednoduchých řešení
na všechny souvislosti.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí • Příspěvky do říjnového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
se uskuteční ve středu 7. září 2022 od 18 : 30 hodin
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
v Komunitním centru ve Strunkovicích nad Blanicí
nejdéle do čtvrtka 22. září 2022.
(budova Obecního hostince).

Oznámení o době a místě konání voleb v Městysu Strunkovice nad Blanicí
pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. - 24. září 2022
V souladu s § 29 zákona 491/2001 Sb. zveřejňuje starosta Městyse Strunkovice nad Blanicí informaci o době a místě konání
voleb do zastupitelstev obcí ČR v Městysu Strunkovice nad Blanicí:
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ČR se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v budově Úřadu městyse ve Strunkovicích nad Blanicí pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu ve Strunkovicích nad Blanicí a Žíchovci,
v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v budově kulturního domu ve Svojnicích pro oprávněné občany s adresou místa
v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v budově Hasičského domu v Protivci
trvalého pobytu ve Svojnicích,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Protivci, Šipouně
a Blaničce,
v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování v budově Osadního výboru ve Velkém
Boru pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu ve Velkém Boru
a Malém Boru.

Kulturní a sportovní akce

Historie (nejen) svojnické
hasičské stříkačky str. 4

• Sbor dobrovolných hasičů ve Svojnicích zve na Dožínkovou slavnost v sobotu
3. září 2022 ve Svojnicích. Program: 14:00 – 15:00 mše svatá,
14:30 – Žahourband, lidová a taneční hudba.
K vidění bude zrekonstruovaná historická hasičská stříkačka z roku 1938.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí, pořádá
v sobotu 3. září Dětský den - závody ve střelbě ze vzduchové pušky. Začátek
v 10:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí, pořádá
v sobotu 10. září Závody ve střelbě z vojenské pušky. Začátek v 9:00 hodin
na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
Ä
1

• Osadní výbor Svojnice zve na seminář s Růženkou
Vincikovou „Přírodní kosmetika“, který se uskuteční
v KD Svojnice v neděli 11. září od 16:00 hodin. Čekají
na vás ukázky praktického využití darů přírody při výrobě
přírodní kosmetiky. Každý účastník si kromě získaných
poznatků odnese i krém k dennímu použití.
• Tradiční „Drakiáda“ se bude konat v neděli 18. září 2022
od 14:00 do 17:00 hodin na letišti Aeroklubu Prachatice
ve Strunkovicích nad Blanicí. Drakiáda je jako vždy
soutěžní, ale s prázdnou neodejde nikdo. Když si draka
vyrobíte sami, můžete se těšit na zvláštní prémii. Pro
usnadnění organizace přijďte prosím do 15:00 hodin.
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 24. září 11. ročník memoriálu
Andreje Brosze st. ve střelbě z malorážky. Začátek
v 9 : 00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.

2. září (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Hádkovi
ČR, Vojtěch Moravec, komedie, 95 min.
9. září (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Mimi & Líza: Zahrada
ČR, SR, I. Šebestová, K. Kerekesová, animovaný,
68 min.
16. září (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Velká premiéra
ČR, Miroslav Krobot, komediální drama, 90 min.
23. září (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Princezna rebelka
F, Julien Fournet, animovaný, 89 min.,
český dabing
25. září (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Chinaski: Každej ví kulový
ČR, Pavel Bohoněk, dokumentární, 97 min.
30. září (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Střídavka
ČR, Petr Nikolaev, komedie, 88 min.

Připravujeme na říjen 2022:
• Setkání seniorů
(Komunitní centrum Strunkovice, 1.10.)
• Jihočeský pohár ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 8.10.)
• „Mravnost nade vše“ v podání Spolku divadelních
ochotníků Tyl Netolice
(kino Strunkovice, 15.10.)
• „Doktorka z domu trubačů“- literární pásmo o životě
Vlasty Kálalové – di Lotti v podání Jiřího Práška
a Ludmily Práškové
(Komunitní centrum Strunkovice, 20.10.)
• Hasičský bál (Velký Bor, 22.10.)
• Aliaksandr Yasinski, Iva Marešová… a mezinárodní
hudební uskupení RAZAM, koncert
(kino Strunkovice, 29.10.)
• Podzimní tvořivé dílny
(Komunitní centrum Strunkovice, 30.10.)

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!

Z kulturního dění

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.

Pouť sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí
Tropická vedra ukončil v pátek prudký liják. Ochladilo se
a o pouťovém víkendu (6. a 7. srpna) bylo krásných 25 °C.
Pouťové atrakce pana Václava Navrátila tradičně zaplnily
prostory Na Dražkách. V provozu byly obě restaurace
a kavárna. Sobotní program zahájili místní fotbalisté, kteří
od 17:00 hodin sehráli na hřišti přátelské utkání s Chelčicemi.
TJ Blaník Strunkovice zvítězil nad Chelčicemi vysoko 10:2.
V Komunitním centru a Obecním hostinci se pak od 18:00
hodin konalo Setkání rodáků za doprovodu dechové hudby
JISTA pod vedením Stanislava Jiraně. Parket na Sokolské
louce pak byl místem pouťové zábavy. Letos s kapelou
Talisman.
Nedělní ráno přivítalo návštěvníky pouti na náměstí
Bohumila Havlasy opět dechovkou Stanislava Jiraně. Děti
si užívaly pouťových atrakcí. Malí i velcí návštěvníci
procházeli stánky s nejrůznějším pouťovým zbožím.
V 11 : 00 se v kostele sv. Dominika konala poutní mše.
Na hřišti na Sokolské louce pak od 15:00 pobavili děti
i dospělé divadelníci ze Čkyně s hodně moderně pojatou

pohádkou „O Karkulce“. Podvečer pak patřil kapele Leťáci.
Hrálo a zpívalo se do devíti večer, kdy jsme pouť zakončili
zpěvem „Sokolíků“. Samosebou, že na stolech.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka
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Foto: B. Podlešáková

Poutní mše ke sv. Dominikovi
Duchovní podstatou pouti je bohoslužba k poctě patrona
chrámu, v našem případě jsme si připomínali život
sv. Dominika, který žil na přelomu 12. a 13. století. Církev
připomíná světce, protože jejich život nám může být
v mnohém inspirací. U sv. Dominika je to jeho zapálení
pro hlásání křesťanství, odvaha mluvit, žít ve skromnosti,
být pravdivý a dávat bez nároku na odměnu tam, kde je to
potřeba. Slavnostní mši sloužil P. Petr Plášil za hudebního
doprovodu strunkovického chrámového sboru, jenž
byl posílen zpěváky z Prachatic, kteří doputovali jako
spousta dalších poutníků, rodáků či příbuzných na naši
strunkovickou pouť. Po mši byla možnost se občerstvit
domácími pouťovými koláčky a popovídat s účastníky
pouti.
Mgr. Bohumila Podlešáková

Foto: Karel Matějka

Letecký den
V sobotu 23. července se na letišti ve Strunkovicích
nad Blanicí uskutečnil „Letecký den“, který uspořádal
k 70. výročí svého založení Aeroklub Prachatice. Počasí
přálo a sobotní odpoledne bylo nabito letovými ukázkami
všeho druhu. Program začal přeletem armádních gripenů
(Jas 39 Gripen) a následným seskokem parašutistů. Své
letecké umění předvedli Petr Kopfstein, Petr Jirmus
a Martin Šonka. Efektně působily ukázky akrobatické
skupiny „Follow me“. Nechyběly ani bojové ukázky letadel
z 1. a 2. světové války. Obdiv si zasloužilo akrobatické
vystoupení s větroněm. K vidění byly přelety řady dalších
letadel. Nechyběly ukázky nejmodernějších vojenských
vrtulníků či ukázky práce IZS.

Foto: Karel Matějka

Výstava Domácího hospicu sv. Jakuba
Návštěvníci strunkovického kina si mohli v průběhu srpna
v předsálí kina prohlédnout informační výstavu Domácího
hospicu sv. Jakuba z Prachatic. Mohli se tak seznámit
s hospicovou péčí o těžce nemocné v domácím prostředí.
K vidění byly fotografie z hospicové činnosti nebo úryvky
z dopisů rodinných příslušníků pacientů. Výstava ukazuje,
že i závěr života mohou nemocní prožít s láskou, odbornou
péčí a obklopeni blízkými. Za to vše patří zaměstnancům
hospice zasloužený obdiv a dík za tuto náročnou práci.
Aktuálně je výstava prodloužena do 30.9.2022.
Ing. Karel Matějka, starosta

Z naší školy

Malý „školní prázdninový kvíz“
... poznáte, kdo na fotku nepatří?
Mgr. Markéta Vejvodová,
ředitelka ZŠ a MŠ
Foto: Rudolf Toušek
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Historie (nejen) svojnické hasičské stříkačky
Nemohl jsem to nenapsat. Všechno to tak zapadá do sebe, že to
snad nemůže být náhoda. V úvodu tohoto Zpravodaje zvou hasiči ze
Svojnic na Dožínkovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 3. září.
Po několikaleté snaze o opravu zdejší historické hasičské stříkačky
se tato vrací z dílen nazpět a bude k vidění na této oslavě.
Nedalo mi to, pídil jsem se po historii této stříkačky a zjistil jsem, že
téměř na den, před 84 lety 4. září 1938, byla tato stříkačka slavnostně
vysvěcena o svojnických dožínkách.
V kronice obce Svojnice z roku 1938 se o této události píše:
V roce 1938 dobudována proti obecní kovárně hasičská zbrojnice,
která jest ozdobou obce. Všeobecné stavební práce vykonali
hospodáři zdarma a obec bezplatně poskytla stavební místo, písek,
kámen a dříví. Dne 24. července dodala firma Smékal ve Slatiňanech zdejšímu
hasičskému sboru motorovou stříkačku za 30 000K. Svěcení stříkačky se konalo
4. září o dožínkách za veliké účasti domácího a přespolního obecenstva a delegací
všech okolních sborů. Svěcení vykonal P. František Petržílek, farář ve Vitějovicích
a kmotrou byla Marie Rezková, manželka rolníka za Svojnic. Odpoledne (na pastirně)
u chudobince byla národní slavnost, která však byla rušena deštěm a zimou. Slavnost
byla zakončena věnečkem u Hřebečků.
Do roku 1961, kdy byly spolu s Blaničkou a Šipounem připojeny ke Strunkovicím,
byly Svojnice samostatnou obcí. Měly svoji kroniku, kterou od roku 1923 vedl tehdejší
starosta a kronikář František Rezek.
Ing. Karel Matějka,
starosta

ČEHO JSOU OSLAVOU DOŽÍNKY? CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DOŽÍNKY S ŽÍNKOU? JE ŽÍNKA LESNÍ VÍLA NEBO POMŮCKA
NA MYTÍ? POŘÁDAJÍ DOŽÍNKY HASIČI? MUSÍ BÝT NA DOŽÍNKÁCH HASIČSKÉ STŘÍKAČKY?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Kaplička sv. Terezičky z Lisieux, patronky ctnosti a mládeže
V předvečer svátku sv. Václava 27. září 1932 prožili
obyvatelé Strunkovic nad Blanicí velkou slávu při vysvěcení
nově přestavěné kaple ke cti sv. Terezičky. Kaple měla
v tympanonu krásnou růži, pod ní nápis „Ke cti a slávě Boží
a sv. Terezičky z Lisieux“ a v oblouku nad oknem nápis
„Sešli nám déšť růží – milostí svých“ (růže jsou atributem
této světice).
Slavnost začala v kostele sv. Dominika, kde kázal
prof. Janů z redemptoristické koleje z Libějovic a kde
byla též vysvěcena vlajka místního orelského dorostu,

kterou ji věnoval pan Antonín Kaňourek. Od kostela se
pak všichni mohutným průvodem tvořeným literáty, členy
Orla, školní mládeží s rodiči, asi 200 družičkami nesoucími
na nosítkách sochu svaté a dalšími občany přesunuli
za doprovodu hudby na křižovatku Protivecké ulice a ulice
k nádraží ke kapli. Tam již byl připraven venkovní oltář,
u kterého sloužil mši svatou Msgr. A. Roudnický, který také
ten den odpoledne měl pro občany přednášku „Křesťanská
rodina a škola, základ státu“. Hudbu pro místní kapelu
rozepsal náš rodák prof. František Podlešák, děti zpívaly
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píseň k sv. Terezičce a v dobovém
tisku psali: „Řada matek slzela, když
děti krásně vyzdvihovaly refrén: Sešli
déšť růží, Terezičko svatá, z výšiny
nebes v srdce všech.“
Před 30 lety, v noci z 14. na
15. listopadu r. 1992, byla neznámým
pachatelem uloupena z kapličky
v blízkosti bývalé pošty dřevěná soška
sv. Terezie z Lisieux. Socha byla
velmi cenná. Na žádost pana Antonína
Kaňourka ji pro naše Strunkovice
vytvořil mezinárodně uznávaný sochař,
řezbář, léčitel a badatel v oblasti
parapsychologie pan Břetislav Kafka
z Červeného Kostelce. Je autorem
řady knih, z nichž nejznámější
jsou Nové základy experimentální
psychologie.
Historie je to velmi stará, nevím, zda ji
Dobová dopisnice
ještě někdo v našem městysu pamatuje. Foto: Karel Matějka • Stávající stav kapličky.
Ale určitě je stále aktuální. Kaple je hezky opravená, jen je škoda, že uvnitř už není socha sv. Terezičky (nyní Panny Marie)
a že čas zahladil i texty na fasádě. A tak naše současná mládež nemá na očích poselství, s kterým byla tato slavnost konána
právě pro ni.
Mgr. Jana Pártlová

Děti si mají kde hrát
Většina z vás už si jistě všimla, že ve sportovním areálu
na hřišti došlo k výměně rozbitého herního prvku (lodě)
za nový. Původní loď skončila ve sběrném dvoře a čekala
na likvidaci. S laskavým svolením starosty jsme si tedy
loď vzali a díky šikovnosti některých tatínků už opět plní
svůj účel, jen v jiném místě. Tatínkové loď opravili, natřeli
a zabudovali na plácku v ulici pod školkou, kde už se na
začátku léta instalovaly na strom houpačky. K velké dětské
radosti se na místě zbudovalo ještě i pískoviště, pro rodiče
něco málo na sezení a pro udržení pořádku jsme sehnali
i odpadkový koš. Nové malé hřiště nevyužívají jen děti
z naší ulice, návštěvnost je zde různorodá... Tímto bychom
chtěli starostovi poděkovat nejen za darování herního prvku,
ale i za možnost využití obecního pozemku a poprosit
ostatní spoluobčany o respektování snahy některých z vás
a dohledu nad svými dětmi, aby se hřiště zbytečně neničilo.
Václav Petrlík

Foto: V. Petrlík

Z činnosti T. J. Sokol
Oddíl volejbalu
V sobotu 23. července se v areálu
na Sokolské louce konal další turnaj
ve volejbale smíšených družstev „Blanická
smeč“. Tentokrát se zúčastnilo 7 družstev
(2x Strunkovice, Netolice, 2x Prachatice, Bavorov, Protivín).
Počasí k nám bylo celkem milostivé, i když během dne
stoupala teplota i žízeň všech volejbalistů. Z finálového boje
odešel jako vítěz tým z Protivína, který po celý den podával
asi nejvyrovnanější výkony a celkové vítězství si určitě

Foto: M. Krumpová
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zasloužil. Po závěrečném vyhlášení výsledků přešel plynule
sportovní program do společenského. Tradiční selátko mělo
už tu správnou barvu a všichni si našli kratší či delší chvilku
na kus řeči s těmi, se kterými se celý rok neviděli. Na závěr
se sluší poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a kteří

pomohli ke zdárnému průběhu celého turnaje. Mohu asi za
všechny členy oddílu volejbalu říct, že se turnaj povedl a že
přespolní volejbalisté za rok v červenci zase rádi do Mexika
k Blanici na Sokolskou louku přijedou.
Za oddíl volejbalu Václav Kolář

Oddíl country tanců Strunkováček
Dětský oddíl country tanců Strunkováček pod TJ Sokol
Strunkovice nad Blanicí začíná po prázdninách opět
s výukou tanců. První schůzka se uskuteční dne 8.9.2022
v Komunitním centru ve Strunkovicích nad Blanicí
(objekt Obecního hostince), a to od 16:30 hodin. Děvčata

a chlapci, přijďte se mezi nás, ti mladší i s rodiči, podívat
a vyzkoušet si své taneční schopnosti. O podrobnostech
našeho tancování se můžete informovat i telefonicky na
tel. č.: 724619825.
Za oddíl country tanců Jiřina Sladová

Strunkovický Ochotnický Spolek
Dát dohromady dvanáct vystupujících divadelníků
o prázdninách je téměř nemožné. Vzhledem k tomu, že
nabídka na prázdninové vystoupení přišla ze Strakonic
(a to se neodmítá) a přišla hodně předem, podařilo se to.
S posledním autorským kusem „Všeci (ne)kradnů“ tak
strunkovičtí ochotníci vystoupili ve středu 27. července
ve Strakonicích v Panském dvoře. Představení se setkalo

s ohlasem a „komedianti“ byli odměněni opakovaným
potleskem od zhruba osmi desítek návštěvníků. Další
vystoupení pak plánují divadelníci na podzim. Závěrem
roku (30.12.) by pak chtěli představení sehrát ještě jednou
na domácí scéně.
Za S.O.S. Karel Matějka

Ç Foto: Karel Matějka
ï Foto: Sylvie Laurová

Z činnosti jednotky SDH Strunkovice nad Blanicí
Koncem června (29.6.) jste si určitě všimli
stoupající hladiny řeky Blanice a někteří
z vás určitě nebyli klidní. Jelikož hlásili
další vydatné deště, ani naše jednotka
nebyla v klidu a od dopoledních hodin
prováděla monitoring řeky a pomáhala s plněním pytlů
s pískem a jejich rozvozem k domům. K večeru opravdu
začalo pršet a museli jsme rozšířit monitoring i o přilehlé
okolí a držet pohotovost v hasičárně. U nás tak vydatně
nepršelo jako o pár kilometru dále, a když už se zdálo, že
déšť přestává, ozvalo se do vysílačky operační středisko, že
máme jet odčerpat vodu z domu do Vitějovic. Po příjezdu
zpět k hasičárně neutekla ani minuta a byli jsme opět
posláni do Vitějovic. Když jsme dorazili na místo, v obci
houkala siréna, a kdo mohl, plnil pytle s pískem. Nad obcí
došlo k protržení rybníka a voda zaplavila spodní část obce
a klidný Zlatý potok se změnil v rozvodněnou řeku. Ihned

jsme se zapojili do pomoci s rozvozem pytlů a po opadnutí
vody s jejím odčerpáváním. Jelikož se voda valila Zlatým
potokem a byly v ohrožení i domy v ostatních obcích, byli
jsme požádáni ředitelem HZS Prachatice o monitoring toku
až do Bavorova, který jsme prováděli ve spolupráci s SDH
Protivec a SDH Šipoun. Během chvíle byly louky vedle
Zlatého potoka zcela zatopeny a v Bavorově se díky tomuto
přítoku vyšplhala hladina Blanice až na 3. povodňový
stupeň. Naše jednotka byla v pohotovosti od dopoledních
hodin a domů jsme se vrátili po třetí hodině ranní.
Ani v průběhu prázdnin jsme se nenudili a vyjížděli k sedmi
událostem. Třikrát k požáru, a to ve Strunkovicích, na letiště
a do obce Zdenice. Ten byl největší. Došlo zde k požáru lisu
na balíky a od toho k požáru slámy a balíků na poli. Zde
jsme zasahovali spolu s dalšími 5 jednotkami. Požár se
naštěstí dostal brzy pod kontrolu a poté následovaly jen
dohašovací práce. Jednou jsme zasahovali u nebezpečného
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hmyzu v Žíchovci, zajišťovali celodenní hasičský dozor při
leteckém dni na letišti, poté nás opět zaměstnaly přívalové
deště a opět ve Vitějovicích, kde se částí obce prohnala
voda stékající z polí. S místní jednotkou jsme odčerpávali
vodu ze zatopených částí domů. Jednou jsme odstraňovali
spadlé stromy na silnici do Vlachova Březí. Od začátku
roku k dnešnímu dni máme zatím 27 výjezdů, což jsme
neměli za celý rok řadu let nazpět. Mohu říci, že se tento

rok opravdu nenudíme a trávíme ze svého volného času
u výjezdů spousty hodin, a nejen u výjezdů, protože naše
práce příjezdem zpět do hasičárny nekončí. Po příjezdu je
třeba zkontrolovat techniku, usušit hadice, doplnit vzduch
v dýchací technice, doplnit pohonné hmoty a podobně,
abychom byli stoprocentně připraveni na případný další
výjezd.
Václav Petrlík, velitel JSDHO Strunkovice n. Bl.

Foto 2x: V. Petrlík

2018

26.8.2022

Foto 2x: V. Petrlík • Různé roky, stejné místo, stejný stav po přívalových deštích. Proč asi?

Z činnosti TJ Blaník
Po krátké letní přestávce, která byla
vyplněna pořádáním již 14. ročníku
„Setkání legend“ a 2 přátelských zápasů,
vstoupil Blaník do dalšího ročníku krajské
I. A třídy. A vstup do soutěže se našemu
týmu náramně vydařil, když zvítězil před
zaplněnými tribunami nad Kamenným
Újezdem 5:1. Diváci byli nadmíru zvědaví
na výkon Blaníku poté, co v létě z jeho sestavy odešli
4 hráči. Vedení mužstva muselo v létě tvrdě pracovat na
doplnění týmu a zdá se, že se jim to podařilo a nováčci se
v týmu rychle zabydleli. Věříme tedy, že i letos budeme hrát
v popředí tabulky. Děkujeme fanouškům za velkou podporu.
Další a podrobné informace o výsledcích a ostatním
dění v klubu lze nalézt na facebooku ve skupině Blaník
Strunkovice fotbal.

V dohledné době také začne soutěž pro náš B tým. Zde
očekáváme konsolidaci mužstva, zlepšené výsledky
a výkony i zapracování mladých hráčů tak, aby vznikla
šance pro doplnění A-mužstva.
Také naše mládežnické týmy se připravují na start nové
sezony a vypadá to velmi nadějně. Před novou sezonou
jsme vytvořili tzv. společenství s Netolicemi a soutěže
Okresního přeboru budou hrát jak mladší přípravka, tak
i starší. Důležité je, že u týmů jsou vedoucí a trenéři, kteří
přinesli řád v organizaci tréninků a zápasů.
Podzimní program všech našich týmů bude zveřejněn
v nové vývěsce na staré poště a na internetu. Rádi vás
přivítáme na stadionu Bedřicha Fencla a věříme, že vám
naši hráči předvedou jen samé dobré výkony.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl
7

obor, a to hra na akordeon! Zájemci se mohou hlásit na
telefonním čísle 388 320 198 (ředitelství ZUMŠ Vlachovo
Březí) nebo na mobilu 605 184 734 (řed. Tláskalová).
Tradiční příměstský tábor ve Strunkovicích nad Blanicí
pořádaný Domem dětí a mládeže Prachatice ve spolupráci • Milostivé léto II. 1. září – 30 listopadu 2022. Šance zbavit
se exekucí na dluzích vůči státu – zdravotní pojišťovny,
se ZŠ a MŠ Strunkovice se uskutečnil od 15. do 19. srpna.
ČEZ, nemocnice, dopravní podnik… (nevztahuje se na
Tentokrát na téma „Olympiáda“. Vztyčením olympijské
daně). Více informací na www.milostiveleto.cz.
vlajky, zapálením olympijského ohně a olympijským
slibem začala ve Strunkovicích letní olympiáda pod názvem
„Olympiáda Mexiko 2022“.
Blahopřejeme jubilantům
Sportovci, kteří
Marie Šanderová • Svojnice
se akreditovali na
Marie Seberová • Strunkovice nad Blanicí
tuto olympiádu,
Jana Prokopová • Strunkovice nad Blanicí
po celý týden
Marie Malá • Strunkovice nad Blanicí
společně soutěžili
Václav Čumpel • Svojnice
v
atletických
Václav Tušl • Strunkovice nad Blanicí
disciplínách. Ve
Marie Marková • Svojnice
skoku do dálky,
Václav Musila • Velký Bor
běhu na 60 m, Foto: Jakub Stehlík
běhu na 300 m, ale i třeba v běžecké štafetě. Fotbalový Miloslava Baštová • Velký Bor
turnaj se odehrál s laskavým dovolením na velkém Bohumil Hazuka • Strunkovice nad Blanicí
fotbalovém hřišti. Moc děkujeme. Děti, pardon sportovci, Danuše Černá • Strunkovice nad Blanicí
si sami vytvořili olympijská trička a olympijského maskota Václava Moudrá • Strunkovice nad Blanicí
– Ptáka Olympáka. Koupání v Blanici, mlsání zmrzliny Ladislav Kubička • Blanička
a hry v okolí školy patří každoročně do programu tábora Zdeňka Hoblíková • Strunkovice nad Blanicí
a nechyběly ani letos. Celkem se olympiády zúčastnilo Miroslav Zámečník • Strunkovice nad Blanicí
21 sportovců. O všechny se staral zkušený tým rozhodčích Věra Šnajdrová • Strunkovice nad Blanicí
– Míša, Anetka, Petruška, Jakub. Velký dík patří i paní Milada Pechová • Strunkovice nad Blanicí
uklízečce Petře a všem ve školní kuchyni za výborné jídlo Ludmila Kubičková • Svojnice
Marie Kopiková • Strunkovice nad Blanicí
a svačinky.
V týdnu od 22.8. do 26.8. se přihlásilo do druhého turnusu Antonín Šanda • Strunkovice nad Blanicí
olympijského turnaje 22 sportovců ze Strunkovic nad Marie Bendová • Strunkovice nad Blanicí
Blanicí a okolí.
Za DDM Prachatice Milena Matějková

Olympiáda Mexiko 2022

Do života vítáme

Bekim Beqiri • Strunkovice nad Blanicí

Oznámení

Naše řady opustil

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 10. a 24. září od 09:00 do 12:00 hodin.
Josef Ira • Strunkovice nad Blanicí
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první
středu v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 7. září. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
Inzerce
zanechte před svým domem.
• Knihovna Strunkovice oznamuje, že od září bude • Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
provozní doba opět každé pondělí a čtvrtek od 14:00 do
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
17:00 hodin.
a koberců (tel.: 728 685 987).
• Plánované odstávky elektrického proudu:
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
6. září 2022, od 8:00 do 16:00 hod. Žíchovec včetně ATC
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
a DD Žíchovec, dále lokalita zahrad pod Hořejším lesem.
práce. Tel: 773 935 103.
20. září 2022, od 8:00 do 18:00 hod. Žíchovec včetně ATC • Prodáme ve Strunkovicích dřevo na topení. Vlastní
a DD Žíchovec, dále lokalita zahrad pod Hořejším lesem.
odvoz. Prodej do vyprodání zásob. Cena od 700,- Kč
• ZUŠ Vlachovo Březí, pobočka Strunkovice nad
za prostorový metr. Pouze v pracovní dny od 7:00
Blanicí, otevírá pro školní rok2022 / 2023 další nástrojový
do 16 : 00 hodin. Tel. 702 990 090.
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