ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Únor 2022

Problémy s pamětí…
Současná vládní koalice by měla mít tolik sebereflexe, aby
se nechovala tak, jak se chovala vláda Andreje Babiše.
Vždyť právě to byl pro mnohé voliče důvod, proč chtěli
změnu. V současné době můžeme sledovat ztrátu paměti na
mnoha místech naší nejen covidem rozdělené společnosti.
Prezident Zeman si (možná???) ústy svého mluvčího
Ovčáčka myslí, že i když se nenašel článek novináře
Peroutky „Hitler je gentleman“, je vítězem této vleklé
soudní bitvy s vnučkou Ferdinanda Peroutky.
Obstruující poslanci hnutí ANO při hlasování o důvěře
vládě se zachovali způsobem, který do té doby opozici
vyčítali. Před tím, než vyklidili ministerské kanceláře,
stačili provést řadu kontroverzních rozhodnutí, jež rozhodně
neměla ulehčit práci nastupující vládě. Spíše to byla snaha
přihrát ještě někomu blízkému malou domů. A nebyly to jen
podivné směny pozemků či přijímání nových pracovníků na
ministerstva. Posledním kopnutím do kotníku vlády Petra
Fialy bylo neschválení zrušení novely stavebního zákona
avizované novou vládou. Důvodem sice byla nepřítomnost

poslanců vládní koalice na hlasování, nutno ale dodat,
že vyhlášené trochu nefér „zrovna“ v době, kdy nebyli
poslanci přítomni.
Současná vládní koalice by měla mít tolik sebereflexe, aby
se nechovala tak, jak se chovala předchozí vláda. Že se jí
to úplně elegantně daří, říct nelze. Někdy by měli vládní
poslanci víc přemýšlet, než něco vypustí do médií. Ušetřili
by si trapné okamžiky, na které čeká nejen stávající opozice,
ale i bulvár. Ušetřili by si třeba trapné vysvětlování, co
s finančními prostředky získanými na volební kampaň od
stíhaného dárce. Honza Farský měl dozajista dost času
přemýšlet o tom, zda dá přednost stipendiu v USA nebo
práci v Poslanecké sněmovně. I když se ke zmíněným
problémům koalice postavila tak nějak „chlapsky“, je tu
stále spousta věcí, které zůstaly ve stádiu předvolebních
slibů. Dejme tedy vládě čas a připomenutí, že sliby se mají
plnit nejen o Vánocích.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí • Poplatek za psa se pro rok 2022 nemění a je splatný do
se uskuteční ve středu 9. února 2022 od 18:30 hodin
15.2. příslušného kalendářního roku.
v Komunitním centru ve Strunkovicích nad Blanicí • Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
(budova Obecního hostince).
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
pro rok 2022 zvyšuje o 20,- Kč. Pro trvale přihlášeného
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
obyvatele činí 700,- Kč za rok. Poplatek za svoz
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
domovního odpadu u rekreačních objektů je 700,- Kč.
www stránkách městyse.
Splatnost poplatku je do 30.4.2022.
• Příspěvky do březnového čísla Zpravodaje můžete
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
celková suma příliš zatěžující, můžete úhradu rozdělit do
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
více splátek. Celková suma však musí být uhrazena do
nejdéle do pátku 18. února 2022.
30. dubna.

Kulturní a sportovní akce

Z historie plesu městyse
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• Strunkovický Ochotnický Spolek zve na premiéru
autorské divadelní hry „VŠECI (NE)KRADNŮ“
s hudbou a zpěvy. Tuto taškařici přesunuli divadelníci
v důsledku covidu a karantén mezi herci z 29. ledna
na sobotu 5. února od 19:00 hodin v kinosále KD ve
Strunkovicích. Vstupné dobrovolné.
• Knihovna městyse Strunkovice zve na přednášku
cyklisty a cestovatele Františka Šestáka „Z Čech až
na konec světa“, který se s kamarádem vydal z Blatné
po stopách mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad
z r. 1465. Více než 6 000 km dlouhá cesta na kole přes

Foto: Karel Matějka • Foto je z plesu z roku 2016, téma Mexiko
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deset západoevropských zemí za 68 dní. Přednáška se
uskuteční ve čtvrtek 10. února v Komunitním centru
ve Strunkovicích (budova Obecního hostince). Začátek
v 18 : 00 hodin. Vstupné dobrovolné. Ke koupi bude kniha
F. Šestáka „Od Baltu k Jadranu...“ (200,- Kč).
• V neděli 20. února se v kině ve Strunkovicích nad Blanicí
uskuteční koncert hudební formace JAN HRUBÝ
TRIO. V triu s matadorem českých bigbítových houslí
se představí zpěvák, klávesista a kytarista Ondřej Fencl
a fenomenální hráč na keltskou harfu Sean Barry. Těšit
se můžete na písně V. Merty, V. Mišíka, O. Fencla,
instrumentálky či irské balady. Začátek v 19:00 hodin.
Vstupné 150,- Kč.
• Kulturní komise městyse zve na cestovatelskou přednášku
Víta Čenovského „Novým Zélandem na kole“, která se
uskuteční ve čtvrtek 24. února v Komunitním centru
ve Strunkovicích (budova Obecního hostince). Začátek
v 18 : 00 hodin. Vstupné dobrovolné.
• Zastupitelé Městyse Strunkovic nad Blanicí vás srdečně
zvou na 15. PLES MĚSTYSE s kapelou KANCI PANÍ
NADLESNÍ (www.kanci.net).
Začátek v sobotu 26. února 2022 od 20:00 hodin v nově
zrekonstruovaném sále KD ve Strunkovicích. Vstupné
150,- Kč.
Mottem letošního plesu jsou korálky a korále. Čeká vás
tradičně bohatá tombola a občerstvení.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na Úřadu
městyse. Na základě vstupenek zakoupených v předprodeji
si pak můžete vybrat v sále KD místa. Rezervace místa
bez zakoupení vstupenek se neprovádí. Na bál můžete
vyrazit jen tak a koupit si vstupenku na místě.
Pojďme se společně za dodržení platných hygienických
opatření vracet k normálu. Předem vyvracíme fámy
z předchozích let, že se jedná o bál „vyvolených“ a že
„už je vyprodáno“ a že „se to stejně zruší“!!!

4. února (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Láska na špičkách
ČR, Petr Zahrádka, romantická komedie, 103 min.
11. února (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Rozbitý robot Ron
GB, USA, A. Carloni, animovaná rodinná sci-fi
komedie, 106 min., český dabing
18. února (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Kurz manželské touhy
ČR, Radek Bajgar, komediální drama, 90 min.
25. února (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Zpívej 2
USA, Garth Jennings, animovaná rodinná komedie,
110 min., český dabing
27. února (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
West Side Story
USA, Steven Spielberg, romantické muzikální drama,
156 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!
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.

Připravujeme na březen 2022:
• Hasičský maškarní bál s odpoledním programem pro děti
(Velký Bor, 5.3.)
• Dětský maškarní bál (KD Strunkovice, 5.3.)
• VOSA Volary a divadelní detektivní komedie Slavíci
z Madridu (kino Strunkovice, 5.3.)
• Expediční kamera, filmový festival outdoorových filmů
(kino Strunkovice, 6.3.)
• Jihočeské Velikonoce, přednáška PhDr. Jiřího Práška
(Komunitní centrum Strunkovice, 10.3.)
• Mexickej bagr, turnaj ve volejbale
(KD Strunkovice, 12.3.)
• Princezna se zlatou hvězdou na čele, Kolár – Spolek
divadelních ochotníků ze Strašína
(kino Strunkovice, 19.3.)
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• Vítání jara s kapelou JIŘÍ SCHELINGER MEMORY • Mexiko open 2022, XIV. ročník turnaje ve stolním tenise
BAND a divadelními ochotníky ze Čkyně
jednotlivců (KD Strunkovice, 26.3.)
(KD Svojnice, 19.3.)

Z kulturního dění
• První lednovou kulturní akcí (13.1.2022) byla cestovatelská
přednáška Josefa Šindeláře „Svět korálových útesů“.
Přednáška doplněná autorskými filmy se uskutečnila
v Komunitním centru ve Strunkovicích, kam dorazilo
přes čtyřicet návštěvníků, což byla opravdu krásná

návštěvnost. Kdo přišel, nelitoval. Odměnou byly nejen
pohledy pod mořskou hladinu, ale i řada zajímavostí
o potápění a životě mořských rostlin a živočichů.
Ing. Karel Matějka, starosta

My tři králové jdeme k vám...
Po loňské vynucené přestávce proběhla opět tradiční
Tříkrálová sbírka „naživo“. Úsměvy, tříkrálová koleda,
cukroví, srdečná přání do nového roku, štědrost, radost,
dojetí, někdy i slzičky - to vše zažívali ti, kdo otevřeli, i ti,
kdo věnovali svůj čas a obcházeli domy ve Strunkovicích
a přilehlých obcích. Díky vedoucím skupinek - paní
Hodinové, Kozlerové, Brabcové, Šandové, Maříkové a panu
Podlešákovi a dvacítce dětí se podařilo vybrat 30.691,- Kč.
Velké díky vám všem, kteří jste přispěli v této sbírce
pořádané Charitou.
... štěstí, zdraví přejeme vám.
Bohumila a Jiří Podlešákovi
A protože koledníci zavítali i na zdejší Úřad městyse, o čemž
svědčí nápis nad vchodovými dveřmi, bude mít určitě štěstí
a zdraví celé naše městečko a všichni jeho obyvatelé.

Foto: Karel Matějka • Koledníci ze ZŠ na Úřadu městyse

Z naší školy
Ve znamení covidu?
Leden 2021 – školy zavřené
Leden 2022 – školy otevřené
Dvě různá fakta, která ovšem spojuje jedna věc… covid…
covid… covid!!!
I když nás stále „koronáč drtí“ – my se nedáme! Zvládli jsme
přispět Tříkrálové sbírce, zvládli jsme testování i karanténu,

zvládli jsme „distančku“. Koťata a Žabičky přivítaly ve
školce pohádku, prvňáci a třeťáci vyrazili za tancem do
divadla do Prachatic, začala nám zase fungovat tělocvična.
Není nic, co bychom nedali… a třeba i se „skřípěním
zubů“ kohokoli – jinak to prostě nejde. A příště příspěvek
z lyžařského výcviku… nebo možná zase foto z archívu.

Je libo stehýnko či křidýlko?
Když už je teď ta doba celá „postavená na hlavu“,
rozhodli jsme se udělat ve škole alespoň něco pro naše
„bříška“. Školní jídelna se zapojila do projektu Státního
zdravotního ústavu Brno, Centrum zdraví a výživy potravin,
zaměřeného na obohacování školních obědů rybím olejem,
který obsahuje živiny důležité pro správný růst, vývoj
a imunitu dětí. V průběhu ledna 2022 se v rámci projektu
ve školní jídelně přidával dvakrát týdně do hlavního jídla
rybí olej s příchutí citrónu a s obsahem omega 3 mastných
kyselin a vitamínů dle doporučeného dávkování. A aby toho
nebylo málo - všechny strávníky ve druhém pololetí čeká
překvapení v podobě „tematických mezinárodních dnů“.
Jedenkrát v měsíci si pochutnáme na menu, zaměřeném
na jednu zemi – tedy polévka + hlavní jídlo + moučník…
ve školce si dají navíc i svačinky. V únoru se tedy můžeme

těšit na italský den v podobě pizzy, tiramisu či jahodové
bruschetty. Do konce školního roku se pak ještě vydáme do
Ruska, Maďarska, Řecka i k našim slovenským sousedům.
Dobrou chuť nám všem!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: archiv ZŠ a MŠ
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Z historie plesu městyse
První ples městyse se uskutečnil 9. března 2007 v sále
kulturního domu ve Strunkovicích. Vstupné bylo 60,- Kč
a k tanci a poslechu hrála kapela Cross. Impulsem pro
konání tohoto plesu byla skutečnost, že v říjnu 2006 byl
naší obci navrácen historický titul „městys“. Od té doby
se s výjimkou loňského covidového roku konal pravidelně
každý únor ples městyse. Během těch 16 let se na pódiu
KD vystřídalo celkem 8 kapel. Největší oblibu si získaly
hudební skupiny Big Papa a Top Band, které v místním
sále vystupovaly shodně každá 4x. Během těch let došlo
i k řadě změn, oprav a rekonstrukcí budovy kulturního
domu. Tu poslední, která byla ukončena koncem minulého
roku, budete moci posoudit již tento únor (26.2.2022) na
jubilejním 15. ročníku plesu městyse Strunkovic nad Blanicí.
Kromě nového interiéru se můžete těšit i na novou hudební
formaci „Kanci Paní Nadlesní“. Profesionální kapela

z Moravy s sebou přiveze skladby zahraničních popových
i rockových legend stejně jako hity současnosti. Poctivá
muzika postavená na silných vokálech. Díky dechovým
nástrojům se můžeme těšit i na řadu orchestrálních skladeb.
S „Kanci“ bude náš ples plný pozitivní energie a tu určitě
všichni potřebujeme.
K tradici plesu městyse patří téma každého jednoho plesu,
které tak udává charakter výzdoby, garderoby návštěvníků
či oděvních doplňků. Namátkou vzpomeňme témata: retro,
knoflíky, vlasy, proužek, květiny, pokrývka hlavy, kšandy…
Letos budou „frčet“ korálky. K bálu patří neodmyslitelně
bohatá tombola a předtančení místních sokolů (country
tance, gymnastika, ženy, divadelníci…). O tvorbu plakátů
a pozvánek se až na pár výjimek starali Jolana Kimlová
a Bohumír Džubej. I letošní plakát je z dílny J. Kimlové.

CHODÍTE NA BÁLY? PROČ PRINCEZNA NA BÁLE POZTRÁCELA KORÁLE? JE LEPŠÍ BÁL NEBO PLES?
CO JSOU TO ŠIBŘINKY? KDY SE TANČÍ NA STOLECH? MUSÍ BÝT NA BÁLE TOMBOLA?
A CO NA TO MILOUŠ?

Foto: Karel Matějka
Výzdoba sálu, 4. Ples městyse (2010) na téma: Ať hudba je můj lék…

KaMa & JoCer

Foto: Karel Matějka
Výzdoba sálu, 5. Ples městyse (2011) na téma: Život je jako biograf…

Z činnosti TJ Sokol
Valná hromada
T. J. Sokol na své volební valné hromadě
v Komunitním centru 17. ledna 2022 nejen
zhodnotila svoji činnost již v druhém
covidovém roce, ale také znovuzvolila

své dosavadní vedení. I přes řadu problémů činnost Sokola
pokračovala a podařilo se uskutečnit i takové velké akce
jako např. XXI. ročník fotografické výstavy Foto na
provázku s více než čtyřiceti vystavujícími fotografy
a bohatým kulturním programem nebo volejbalový turnaj
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Blanická smeč pro 8 přihlášených týmů. Jako hlavní
problémy pro nastávající období vidí členové v zabezpečení
a ochraně Sokolské louky a zvláště v realizaci rekonstrukce
volejbalového hřiště. A protože „Sokol všechno vydrží
a všechno překoná“, nepodléháme ani my pesimistickým
náladám a do nového cvičebního roku vstupujeme se
sokolským heslem letošního výročního roku (160. výročí
založení Sokola): „Tam se svět pohne, kam se síla napře“.
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Oddíl country tanců
Oddíl country tanců Strunkováček pod TJ Sokolem
Strunkovice nad Blanicí zve tímto děvčata a chlapce, kteří
mají taneční schopnosti a chuť s námi tancovat, aby se přišli
podívat na některý náš trénink. Scházíme se vždy ve čtvrtek
v Komunitním centru, které se nachází v objektu Obecního
hostince ve Strunkovicích, a to od 16:30 do 18:00 hodin.
O podrobnostech fungování tohoto oddílu se také můžete
informovat na tel. č.: 723 764 479.
Za oddíl country tanců Jiřina Sladová

Sokolský bál
V pátek 21. ledna se uskutečnil v sále místního kulturního
domu XX. sokolský bál. Po loňské bálové absenci
způsobené koronavirovými omezeními se sokolové rozhodli
letos bál uskutečnit. Důvodem byla snaha co nejdříve se
v rámci platných omezení navrátit k normálnímu fungování,
nikterak možný zisk ze vstupného. Všem bylo jasné, že
letošní ples bude jiný, a nebylo to jen tím, že se nekonala
žádná z tradičních předtančení v podání sokolských oddílů
gymnastiky, country tanců či všestrannosti. Chyběla
i klasická tombola. Největší otazník visel nad návštěvností,
která byla zákonem omezena na 100 osob. Kolik jich
přijde? Nebudeme muset návštěvníky odmítat, protože jich
přijde hodně, neboť se nikde nic neděje a všichni jsou na ty

tanečky natěšení? Nebo je stále mnoho nakažených a mnoho
lidí v karanténě? Mnoho lidí neočkovaných a mnoho těch,
kteří by stejně nikam nešli? Ať byl důvod jakýkoliv, na
jubilejním Sokolském plese se sešly jen necelé tři desítky
návštěvníků. Vesměs ti, kteří bál připravovali a nakonec
i vše po sobě uklidili. To jim ale nebránilo v tom, aby si bál
s tradičním doprovodem vodňanské kapely „Pozor vizita!“
neužili. Poděkování všem, kteří nejen přiložili ruku k dílu,
ale i přišli. Velké díky Václavu Šimkovi, který se staral o to,
abychom na bále nežíznili, což pro něho musel být „kšeft
století“.

Foto: 2x Karel Matějka • XX. sokolský bál (2022)

odehrát, či pokud se na naše představení ve Strunkovicích
nedostanete, nezoufejte. Můžete nás vidět na jiném
představení v okolí:
Čepřovice (So 19. února od 19:00 hod.), Chlumany
(So 12. března od 18:00 hod.), Vitějovice (So 26. března od
17:00 hod.), Čkyně (So 2. dubna).
Za TJ Sokol Karel Matějka

Strunkovický Ochotnický Spolek
V důsledku řádění covidu a karanténních
omezení
mezi
ochotníky
byla
přeložena premiéra nové divadelní
hry „Všeci (ne)kradnů“ z 29. ledna na
sobotu 5. února. Snad tímto bude vyčerpán příděl smůly
a nepříjemností. Pokud se ani tento termín nepodaří

Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu při T. J. Sokol Strunkovice nad Blanicí hledá nové spoluhráče, kteří by chtěli hrát tento krásný sport.
Hledáme nové spoluhráče bez rozdílu věku, pohlaví i dovedností. Zájemci mohou přijít každou středu od 19 : 00 hodin do
tělocvičny v KD, kde probíhá pravidelný trénink.
Za TJ Sokol Václav Kolář

Myslivost ve Strunkovicích nad Blanicí
Vážení spoluobčané, napsat příspěvek do našeho Zpravodaje
tak, aby nebyl moc dlouhý a aby zároveň sdělil co nejvíce
informací, není vůbec jednoduché. A na téma myslivost už
vůbec ne.
Podle zákona o myslivosti je myslivost souborem činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako
součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení

a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti
českého národního kulturního dědictví.
Lidé o myslivosti asi ani moc neví. Jsou to spíše takové
dojmy z dřívějších knih nebo filmů, do toho nějaké zprávy
z médií, a to nejlépe z černé kroniky. Skutečná aktuální
myslivost zdaleka není jen o lovu. Náš myslivecký spolek
čas od času na stránkách Zpravodaje městyse informace
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o své činnosti zveřejňuje – tentokrát tomu z kapacitních
důvodů nebude.
Možná se to někomu nebude líbit, ale myslivci jsou
v podstatě ochránci přírody. To, že loví zvěř, určitě nedělají
pro svou radost nebo z hladu. Stavy zvěře se musí snižovat
pro zmírnění škod na polích, v lesích a výše odlovu je dána
určitými pravidly. Nelze vystřílet všechno. Přikrmování
zvěře je každý rok stojí několik desítek tisíc korun, jde
o finančně nerentabilní činnost, kterou nedělají pro peníze
ani pro zvěřinu.
Ohledně početnosti zvěře v naší honitbě lze konstatovat, že
srnčí zvěře je tak akorát mezi minimálním a normovaným
stavem. Z drobné zvěře zajíci ani bažanti pro své nízké
stavy u nás už přes 20 let loveni nejsou. Hojná je jen
populace divokých kachen, která zpestřuje podzimní hony.
Divoká prasata jsou původně lesní zvěří, a protože je v naší
honitbě velmi málo lesa, dlouhodobě se u nás nezdržují.
Stahují se sem zejména do polí osetých řepkou a kukuřicí.
Po jejich sklizni zase odejdou a přes honitbu už pak spíše
přecházejí. Jejich lov je u nás úzce vázán na způsob
zemědělského hospodaření a roční období.
Zemědělství na pozemcích naší honitby v největším rozsahu
provozuje místní zemědělská společnost ZEMPO-VOS, a.s.
Strunkovice nad Blanicí a dále pak v různé míře soukromí
zemědělci. Tím se dostáváme k podstatě dnešního
příspěvku, kterým je vlastnické právo k pozemku, spojené
s jeho zemědělským užíváním a výkonem práva myslivosti.
To jsou dva úzce spojené obory, které spolu mohou dobře
spolupracovat, ale také mohou být v konfliktu. V loňském
příspěvku Zpravodaje jsem se vyjádřil, že by bylo vhodné,
aby se myslivosti věnovali právě zemědělci, kteří by měli
pozemky užívat komplexně – tj. současně zemědělsky
i myslivecky. K tomu nás myslivce i zemědělce ohrožuje
africký mor prasat. Před pár lety se ho na Zlínsku podařilo
potlačit, ale blízko z Polska a Německa, případně dále ze
Slovenska se k Česku blíží jeho další vlna. Zde je veliké
nebezpečí přenosu nákazy na chovy domácích prasat.
Lovem lišek se myslivci podílejí na potlačení šíření
vztekliny. Svým dílem také přispívají k ozeleňování naší
krajiny - například výsadbou ovocných alejí kolem polních
cest.
Myslivost tedy není koníčkem jenom několika málo lidí
s flintou, do života občanů zasahuje v širším měřítku, než
by se na první pohled zdálo. Díky té provázanosti by se
jí mělo zabývat více dotčených osob, a to právě hlavně
z rodin vlastníků pozemků, zemědělců, ale i ostatních, kteří
chtějí o krajinu a naše okolí pečovat.
Členská základna Mysliveckého spolku Strunkovice n. Bl.
stárne a úmrtím členů se početně zmenšuje, proto spolek
do svých řad rád uvítá každého nového zájemce, který mu
bude přínosem.
Za Myslivecký spolek Strunkovice nad Blanicí
Vladimír Salajka

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 5. a 19. února od 09:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 2. února. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Knihovna Strunkovice nad Blanicí nabízí zdarma
vyřazené knihy. Zájemci si tyto mohou odebrat v době
provozu knihovny (Po a Čt 14:00 – 17:00 hod.).

Blahopřejeme jubilantům
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
Jan Tušl • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Augsberger • Svojnice
Jan Kašpar • Strunkovice nad Blanicí
Jana Vlachová • Strunkovice nad Blanicí
Libuše Salajková • Strunkovice nad Blanicí
Karel Kubička • Svojnice

Do života vítáme
Malvína Štěpková • Velký Bor

Naše řady opustil
Zdeněk Orság • Strunkovice nad Blanicí

Inzerce
• Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
a koberců (tel.: 728 685 987).
• Sháním zahradu k pronájmu či koupi, nejlépe v oblasti
Strunkovic, ale nebráním se ani jiným místům,
tel. 607 044 790 email: kalicka.lenka@gmail.com.

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.
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