ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Duben 2021

Blahopřání…
Spisovatel, scenárista, herec a textař Zdeněk Svěrák oslavil … a já si v téhle, po všech stránkách rozjitřené době
28. března 85. narozeniny. A já si v ten moment vzpomněl uvědomil, že Zdeněk Svěrák se svým laskavým humorem
na předscény Jana Wericha a Miroslava Horníčka…
a vlídnou moudrostí patří k těm, kteří kdyby tři sta let dožili,
J. W.: Bernard Shaw byl živ sto let, řekněme. Byl to krátký bude jejich život krátký. Tak mu popřejme, aby to tady
anebo dlouhý život? Krátkej život, protože Bernard Shaw s námi ve zdraví vydržel co nejdéle a pomáhal nám i nadále
tady moh bejt ještě dvě stě padesát let, protože pořád měl překonávat veškeré nástrahy a blbosti světa.
co říct.
… a já si v téhle, po všech stránkách rozjitřené době
M. H.: ... Takhle je to....
uvědomil, kolik vidím každý den v televizních zprávách,
J. W.: Zatímco v této chvíli po celém glóbusu je roztroušeno tiskovkách a besedách těch, kteří už čtyři sta padesát let
já nevím kolik třicetiletých, který tady už čtyři sta padesát mlátí vymlácenou slámu.
let nemuseli bejt.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
uskuteční ve středu 14. dubna 2021 od 18:30 hodin
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
pro rok 2021 zvyšuje o 30,- Kč. Pro trvale přihlášeného
obyvatele činí 680,- Kč za rok. Poplatek za svoz • Příspěvky do květnového čísla Zpravodaje můžete
domovního odpadu u rekreačních objektů je 680,- Kč.
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
Splatnost poplatku je do 30.4.2021.
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
nejdéle do pondělí 19. dubna 2021.
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne • Schválilo podání žádosti o finanční prostředky z Krajského
investičního fondu Jihočeského kraje na koupi zdravotního
17.3.2021 po projednání a hlasování:
střediska ve Strunkovicích nad Blanicí.
• Schválilo prodej pozemku KN 372/1 v k.ú. Velký Bor
Tereze Peckové (Nová 256, Strunkovice nad Blanicí) Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
a Michalu Kalickému (Strunkovice nad Blanicí 274).
• Schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku stránkách městyse (úřad městyse / zápisy ze zastupitelstev)
www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.
374 / 15 v k.ú. Velký Bor. Cena 300 Kč/1m2 bez DPH.
• Schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku 567/3
v k.ú. Svojnice za cenu 55 Kč/m2.
Mezinárodní den ptactva str. 3
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít
smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce budovy úřadu
městyse“ s firmou Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128,
383 01 Prachatice).
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít
smlouvu o dílo na akci „Obnova vodovodního řadu
– nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl.“ s firmou Kvint
Vlachovo Březí spol. s r.o. (Konopiště 45, 384 22 Vlachovo
Březí).
• Schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci akce
„Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice n. Bl.
čp. 297 a 293“.
Foto: Karel Matějka
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Na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra
Strunkovicím nabídneme během dubna bezpečnou kulturu
i v našem městysu.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno
dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme
vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra
(PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili
projekt „Na viděnou!“, a než se budou moci se svými
posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do
veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití.
Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními

plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou
přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou
výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná
skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód
načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které
má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty, jako jsou
například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený
sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech
a obcích, která se připojí k projektu „Na viděnou!“. Pro
zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon,
v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police
Symphony Orchestra připravil. Variant „hrajících plakátů“
je hned několik a nabídnou Vám
i u nás ve Strunkovicích a okolí sice
zaznamenanou, ale přesto vlastně živou
kulturu. A pokud Vaše zařízení výtvarně
zpracované kódy nenačte, mame zde pro
Vás standardnní základní QR kód.
Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

Foto: Martin Kábrt

Napsali jste nám
Poděkování.
Mám ráda svou obec a dění kolem ní. V poslední době mám
pocit, že nám začínají vadit věci, které si ani tolik pozornosti
nezaslouží. Zkusme, prosím, malinko slevit a mějme více
ohledů a tolerance. Poražme heslo: „Češi jsou studení
čumáci.“
Můj dík patří paní Mileně Matějkové, která mi za DDM
Prachatice předala dárek. Vlastně dva. Kamínky pro radost
a k tomu úsměv. Ten nás nic nestojí a zvládneme ho všichni. Proto i Vám všem,
kteří úsměv rozdávají, patří můj dík.
Iveta Kosmatová, pečovatelka

Foto: Iveta Kosmatová

Ukliďme spolu Mexiko
Nezáleží na tom, co dělají ostatní.
Jde jen o to, co uděláš
TY.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná
22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany
životního prostředí. V rámci akce „Ukliďme Mexiko“
zveme (oddíl Pilates při T. J. Sokol a Městys Strunkovice)
všechny malé i velké, kterým není lhostejné prostředí naší
obce a okolí, ke společnému úklidu. Jedná se zejména o sběr
odpadků okolo cest, a to i těch polních a lesních. Víkendová
akce začíná v sobotu 17.4.2021 od 9:00 hod. na náměstí ve
Strunkovicích. Zájemcům zde budou předány pytle na sběr
odpadků, informace, kde je možné provést úklid (aby se
nám zájemci nehromadili na jednom úseku) a jak naložit
se sesbíraným odpadem. Rukavice si prosím vezměte
vlastní. Úklid se bude provádět samostatně, v omezených
skupinách nebo jen se členy domácnosti. Vždy v souladu
s platnými protikoronavirovými opatřeními.
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Z naší školy
Pořád to je dobré!
I když od 1. 3. 2021 nejsou ve škole už ani děti ze školky a tři
týdny byla mimo provoz i školní jídelna, pořád je to dobré!
Většina zaměstnanců školy už je naočkovaná … děti ze
školky naplno jedou svoji „distanční výuku“… školáci „tak
nějak“ v té svojí „distančce“ pokračují … online žákovská
knížka „klepe na dveře“… deváťáci řeší přijímačky ano či
ne … „online zápis“ do školy i školky je připraven …
Klidné Velikonoce.
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: autor neznámý

PS: Dvě fotky k porovnání - „roušková“ je od letošních
prvňáků a „bezroušková“ z taneční soutěže prvostupňáků
z roku 2005.
Foto: V. Trávníčková

Mezinárodní den ptactva
Od roku 1906, kdy byla podepsána mezinárodní Konvence Mezi zvláště chráněné druhy se v Česku řadí 120 ptačích
o ochraně užitečného ptactva, se 1. duben slaví jako druhů (kriticky ohrožených - 34 druhů, silně ohrožených
Mezinárodní den ptactva. Československo k této konvenci - 57 druhů, ohrožených - 29 druhů). Mezi kriticky ohrožené
přistoupilo až roku 1924.
patří např. tetřev hlušec, raroh velký, sokol stěhovavý, orel
Duben je měsícem, kdy se na svá hnízdiště vrací většina mořský či poštolka rudonohá.
stěhovavých ptáků. První přilétají v polovině února špačci. Od roku 1992 vyhlašuje výbor České společnosti
Začátkem března se objeví čápi, počátkem dubna pak ornitologické kampaň Pták roku. Tehdy se stala ptákem
vlaštovky. Výskyt ptactva je i jedním z ukazatelů stavu roku vlaštovka obecná. Úkolem je vybrat zajímavý ptačí
životního prostředí. Intenzivní zemědělská výroba je pro druh na území ČR a přiblížit informace o něm veřejnosti.
výskyt ptáků v krajině limitující. Rozorávání mezí, úbytek Ptákem roku 2021 je káně lesní. První s touto akcí přišli
remízků v krajině či nevhodné užívání hnojiv a pesticidů v Německu v roce 1971. Odtud se postupně rozšiřovala do
měl v minulosti za důsledek úbytek množství ptáků. Ten různých dalších zemí.
byl nejmarkantnější právě v zemědělské krajině. Stávající
strejda Google, teta Wikipedie, obecní kronika
obnova remízků, členění obhospodařovaných polí, výsadby
a starosta Ing. K. Matějka
kolem polních cest či tvorba biokoridorů vedou ke
zlepšování situace.

JAK SE POZNÁ VLAŠTOVKA OD JIŘIČKY? PROČ STRAKA KRADE? PROČ JE MATKA KRKAVČÍ?
PROČ JSOU NĚKTERÁ MLÁĎATA KUKAČČÍ? PROČ JE ČAPÍ HNÍZDO Z DOTACÍ? CO JE ZA PTÁČKA MILIARDÁŘ STEHLÍK?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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„ZKUSME TO NAOPAK“

Blahopřejeme jubilantům

Jak často slýchávám, hodně lidí bolí záda a vlastně „celý Marie Beránková • Svojnice
Zdeňka Pivonková • Strunkovice nad Blanicí
člověk“... Mám to taky tak a říkám si PROČ?
Uvědomila jsem si, že celý život děláme jednostranné Jiřina Pořádková • Svojnice
pohyby. A začíná to už od rána. Například při hygieně. Jaroslava Pešková • Strunkovice nad Blanicí
Zkusme základní věci, které děláme denně, udělat například Libuše Bártlová • Strunkovice nad Blanicí
třeba druhou rukou, než jsme zvyklí. A to je teprve „NA Julie Gocalová • Strunkovice nad Blanicí
BEDNU!“ Po vyzkoušení jsem zjistila, že to bystří mozek Marie Franová • Protivec
a podněcuje fantazii a obrazotvornost. Ze začátku musíme Jaroslav Turek • Strunkovice nad Blanicí
dělat tyto experimenty pomalu a s rozmyslem, aby nedošlo Milena Tomanová • Strunkovice nad Blanicí
ke zbytečnému úrazu. Uvědomila jsem si, že spoustu František Fiala • Strunkovice nad Blanicí
pohybů děláme zbrkle a bez rozmyslu. Chce to bedlivě Václav Beneš • Strunkovice nad Blanicí
naslouchat svému tělu, zbytečně nezrychlovat a nepanikařit. Marie Benešová • Strunkovice nad Blanicí
Berme to jako „hru sám se sebou“. Zkusme se na chvíli Jan Pudivítr • Velký Bor
zastavit a vstát ze židle. Zvedněme kupředu třeba levou Marie Zardová • Strunkovice nad Blanicí
ruku a pak pravou nohu. Dělejme to s prožitkem a tělo Josef Krump • Strunkovice nad Blanicí
i mysl se srovná. Můžeme taky třeba udělat i krok zpět - a to Marie Králová • Strunkovice nad Blanicí
je teprve TANEC!
Až se mi z toho zamotala palice. Zasmějme se občas i sami
Naše řady opustili
sobě (pokud to ještě jde).
S pozdravem, Jiří Pelc • Strunkovice nad Blanicí
Jolanka Kimlová z Blaničky František Jílek • Šipoun

Do života vítáme
Eliška Hrbková • Protivec

Inzerce
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.
• Hledám dlouhodobý pronájem menšího bytu ve
Strunkovicích a mám zájem o koupi zahrady ve
Strunkovicích. Tel. 722 418 822.

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 10.4. a 24.4. od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 7. dubna. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
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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