ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Červen 2022

U Stopařky…
Pomník na křižovatce u Vitějovic připomíná, že se na
tomto místě na konci druhé světové války, 9. května 1945,
sešla vojska pěti armád. Vítězná americká armáda zde
zastavila prchající německé a maďarské vojáky. Ty zde
pak v provizorním táboře hlídali vojáci československé
armády. Tento tábor pak převzali pod správu vojáci Rudé
armády. „Zde si podali ruce ruští a američtí hrdinové“,
píše se na náhrobku památníku, který zde vydržel do roku
1985. Pak začal vadit. Začalo vadit každoroční uctívání
osvoboditelů jihozápadních Čech. Těch s bílou hvězdou
na kapotách aut. Památník vadil stávajícímu režimu
natolik, až musel ustoupit nově budované silnici, a tak se

postavil (1987) nedaleko větší, vyšší a lépe odpovídající
potřebám socialistické ideologie. Byť i na něm byl nápis
o setkání ruských a amerických osvoboditelů naší vlasti
s připomenutím na společně prolitou krev v bojích proti
fašismu, pomník, který měl být trvalým varováním před
opakováním válečných hrůz, si místo v srdcích obyčejných
lidí nenašel. Z honosného „Pomníku míru“ se stalo místo
známé pod jménem „Stopařka“, což bylo dáno zřejmě
rozmáchnutou paží ženy na mnohametrovém fundamentu.
Věnce sem pak vozili už jen zástupci ruské ambasády
a povinná stranická klaka.
Je 9. květen 2022 a já stojím spolu s řadou dalších
u obnoveného památníku setkání pěti armád. Pokládáme
květiny, abychom uctili památku našich osvoboditelů.
Všech. Přes cestu stojí s rozmáchlou rukou mírně ošuntělá
„Stopařka“. Dneska je ale jiná. Musím zaostřit, abych zjistil,
že si dal někdo práci, aby vyšplhal na několikametrový
podstavec sochy a připevnil jí přes prsa horní díl plavek
ve žlutomodré barvě. V barvě Ukrajiny. Země, kde zuří
válka, kde umírají nevinní lidé. Kde se ruští vojáci stali
loutkami v rukou nacionální ideologie a touhy vládce
Kremlu zapsat se do historie. Kde ruští vojáci nevědí, že
kdesi u Vitějovic je „NE VÁLCE“ vytesáno do kamene
a podepsáno krví jejich otců.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí • Příspěvky do červencového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
se uskuteční ve středu 8. června 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 pondělí 20. června 2022.
(budova Obecního hostince).

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva

Noc s Andersenem
str. 5

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne
11.5.2022 po projednání a hlasování:
• Schválilo Účetní závěrku Městyse Strunkovice nad
Blanicí k 31.12.2021.
• Schválilo Závěrečný účet městyse k 31.12.2021 a vyslovilo
souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad.
• Schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci akce
„Veřejné prostranství u kina“ ve Strunkovicích nad Blanicí.
V případě realizace tak dojde k dokončení poslední části
revitalizace území za kulturním domem a kinem. Dojít
by mělo k opravám opěrných zdí, oplocení, zbudování
chodníků, mlatové plochy, výsadbě stromů a instalaci
stolů a laviček.

Foto: Karel Matějka
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• Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu
MMR ČR „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích
kapacit“ na stavební úpravy a vybavení 2 bytových
jednotek v objektech městyse. Jedná se o byt v č. p. 202
ve Strunkovicích (již zrealizováno) a byt v č. p. 32 ve
Velkém Boru (rekonstrukce probíhá).
• Schválilo „Program rozvoje městyse Strunkovice nad
Blanicí 2022 – 2027“. Tento aktualizovaný rozvojový
dokument naleznete na www stránkách městyse.
• Schválilo „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně“. Vyhláška umožní
řešit např. parkování či zábory veřejných prostor se zelení.
Celé znění vyhlášky na www stránkách městyse.
• Schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku
p.č. 564/4 v k.ú. Velký Bor pro výstavbu budoucí
trafostanice.

3. června (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Po čem muži touží 2
ČR, Rudolf Havlík, komedie, 95 min.
10. června (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Ušák Chicky a Zlokřeček
B, Ben Stassen, animovaná komedie, 91 min.,
český dabing
17. června (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Láska hory přenáší
ČR, SR, Jakub Machala, romantická komedie,
90 min.
24. června (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Zakletá jeskyně
ČR, SR, Mariana Čengel Solčanská,
fantasy pohádka, 98 min.
26. června (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Paralelní matky
E, Pedro Almodóvar, drama, 122 min., české titulky

Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse
(Úřad / Zastupitelstvo / Zápisy ze zastupitelstev).

Kulturní a sportovní akce

• TJ SOKOL Strunkovice ve spolupráci
s Městysem Strunkovic nad Blanicí
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
srdečně zvou na XXII. ročník výstavy
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Foto na provázku 2022 s tímto
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
programem:
který na každou vstupenku poskytuje
Sobota 4. června
Městys Strunkovice nad Blanicí.
KD Strunkovice nad Blanicí
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
10:00 Vernisáž fotografické výstavy
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
10:15 Jazzové kytarové duo Ivan Boreš a Jan Kopf
(Výstava otevřena od 10:00 do 18:00 hodin.)
Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
Sportovní areál na Sokolské louce
více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
18:00 Lucky Brew
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
20:00 Bigbítový Dunění
kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
22:00 Deep Purple South Bohemia Revival
i na www.strunkovicenadblanici.cz/aktualne/program-kina.
neděle 5. června
KD Strunkovice nad Blanicí
10:00 Výstava Foto na provázku
Srdečně zveme k prohlídce i běžně nepřístupných míst
12:15 Vyhlášení výsledků fotografické soutěže
našeho kostela, k poohlédnutí se do minulosti, ke ztišení.
a ukončení výstavy
Součástí bude i instalace prací žáků ZŠ Strunkovice
Kino Strunkovice nad Blanicí
a výstava věnovaná biskupu Hlouchovi jako oběti
10:00 Cestovatelské projekce
totalitního režimu.
Jana Vojíková – Z Vodňan na Island
• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Rosťa Gregor a Jiřina Lípová –
Blanicí, pořádá v sobotu 11. června Dětský den. Závody
Balkánem na kole
ve střelbě ze vzduchové pušky pro děti a mládež začínají
• Římskokatolická farnost Strunkovice pořádá v pátek
v 10:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
10. června v kostele sv. Dominika ve Strunkovicích nad
• V neděli 12. června 2022, v den Slavnosti Nejsvětější
Blanicí „Noc kostelů“ s tímto programem:
Trojice, se uskuteční každoroční pouť ve Velkém Boru.
18:30 program pro děti (prohlídka, luštění, malování)
Procesí vyjde v 10:00 hodin z Velkého Boru od kapličky
19:00 komentovaná prohlídka chrámu, krovu, věže,
a půjde do lesa u Velkého Boru k poutnímu místu
křížové cesty
Nejsvětější Trojice, kde bude od 10:45 hodin sloužena
20:00 Večer chval (písně, modlitby za mír, za obec,
poutní mše svatá.
za každého)
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• DDM Prachatice zve děti a rodiče na „Vítání léta“,
které se uskuteční v pátek 17. června od 16:00 hodin
ve sportovním areálu na Sokolské louce. Těšit se můžete
na pohádku Mach a Šebestová v podání divadelního
kroužku DDM „Podivné divadlo“. Připraveny budou
i tvořivé dílny a skákací hrad.
• V sobotu 18. června se uskuteční v rámci Českého poháru
vodáků 43. letní Blanice. Splouvá se tradičně úsek od
přehrady Husinec do Strunkovic.
• Osadní výbor Svojnice zve děti, rodiče a prarodiče na
zábavnou „Cestu z pohádky do pohádky“ (dětský den).
Sejdeme se dne 18.6. ve 14:00 hodin na návsi u studny.
• Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí pořádá
v sobotu 18. června 2022 ve sportovním areálu ve
Strunkovicích XIII. ročník turnaje v pétanque dvojic
„Mexický pétanque“. Začátek ve 13:00 hodin. Všichni
příznivci pétanque jsou srdečně zváni.

• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 25. června Memoriál J. Mottla
ve střelbě z malorážky a pistole. Začátek v 9:00 hodin
na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
Připravujeme na červenec 2022:
• Dětský den – Vítání prázdnin, odpolední program
se soutěžemi
(Velký Bor, 9.7.)
• Isabel, tancovačka na návsi
(Protivec, 9.7.)
• Pouťové posezení pod lípou a Šafrda Memory Band
(Svojnice, 16.7.)
• Fotbalové odpoledne s exhibičními zápasy (17.7.)
• „Blanická smeč“ – turnaj ve volejbale
(Strunkovice, hřiště na Sokolské louce, 23.7.)
• Letecký den
(letiště Strunkovice, 23.7.)

Z kulturního dění
• Poslední dubnový den byl ve znamení tradičního stavění májek
ve Strunkovicích i místních částech. V Šipouně pak navíc hned
1. května pořádají již několikátý rok retro prvomájový průvod
s dobovými alegorickými vozy a transparenty.

Foto: M. Nosek • Protiec

Foto: J. Bartoš • Šipoun

Položením květin u památníku setkání 5 armád u Vitějovic (7.5.2022)
si připomněli 77. výročí konce 2. světové války starostka Vitějovic
Lenka Tůmová a starostové Hracholusk Václav Vozábal a Strunkovic
nad Blanicí Karel Matějka. Úvodní slovo pronesl starosta Prachatic
Martin Malý a zástupce americké ambasády v ČR Griffin Rozell.
Přítomni byli i zástupci armády ČR. Z Prachatic k památníku dorazil
i konvoj historických vojenských vozidel připomínající osvobození
jihozápadních Čech americkou armádou.
Foto: Rudolf Toušek

Foto: Karel Matějka

Kulturní a sociální komise městyse ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Strunkovice a T. J. Sokol Strunkovice uspořádali v neděli 8. května
tradiční oslavu Dne matek. Po 14. hodině byl sál kulturního domu
ve Strunkovicích téměř plný. Děti z mateřské školy a základní školy
se představily s pásmem básniček, písniček a tanců. S tanci se přišly
představit i členky country tanečního oddílu Strunkováček. Nechybělo
ani občerstvení. Všem organizátorům patří zasloužené poděkování.
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Z naší školy
Mexiko četlo Andersena…
29.4.2022 odpoledne tak trochu „ožilo“ P. S. (1):
strunkovické Komunitní centrum. Během Speciální poděkování patří
pěti hodin se tu vystřídaly desítky dětí pomocníkům - asistentům
i dospělých, rodičů i prarodičů, aby se Tomáši Krumpovi,
aktivně či pasivně zapojily do 1. ročníku „čtenářského Honzovi Pártlovi,
maratonu“ – přesná statistika říká – četl 1 starosta, 6 učitelek Petře Kubičkové,
ze základní školy, 29 dětí z 1. stupně, 10 dětí z 2. stupně, Nikole Švíkové,
2 asistentky pedagoga, 1 učitelka ze školky, 2 kuchařky Sáře Danihelové,
(zároveň maminky), 1 vedoucí školní jídelny (zároveň Tadeáši Šmahelovi
babička), 9 maminek (+ 5 sedících dětí na klíně), 1 babička, a Kristýně Klaškové!!
1 děda, 1 žákyně gymnázia. Knihu Andersenových pohádek
jsme společně přečetli více než 3x! Společně se nejen četlo, P. S. (2):
ale také jedlo… pilo… malovaly se obrázky… skládalo se Za měsíc se těšte na zážitky
lego… a nakonec se i přespalo ve škole! Komunitní centrum z Londýna nebo info
opravdu dostálo svému názvu – se vším všudy! Kdo tam ze školních atletických
byl, ví, že to není fráze… a kdo nebyl – dorazí příští rok! soutěží!
Pořád je co zlepšovat – třeba těch sušenek a slaných tyčinek
mohlo být „fakt“ víc J.
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
Světový den včel
Víte, že i včeličky slaví svůj svátek? Dne 20. května se slavil
Světový den včel. A my jsme si to s dětmi ze strunkovické
školky nenechali ujít. Oslovili jsme místní včelařku paní
Janu Augsbergerovou a společně připravili bohatý program.
Na úvod jsme si vyrobili tematické včelí čelenky, které
jsme posléze využili při pohybových hrách. Následoval
hlavní program, který se odehrával na zahradě, kde byla
pro děti připravená stanoviště s různými úkoly. Společně
jsme prozkoumávali včelí říši pomocí reálných ukázek,
ochutnávali med, zkusili si manipulaci s vykuřovadlem
či medometem, zkoušeli si včelařské oblečení, pozorovali
pod mikroskopem trubce a dělnice apod. Dozvěděli jsme
se tedy spoustu informací o tom, jak to ve včelstvu chodí
a také proč jsou pro nás včeličky důležité.
Bc. Kristýna Šimsová
P. S.:
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní
Janě Augsbergerové, která nám umožnila nahlédnout
a porozumět lépe včelařskému řemeslu.

Foto: archiv ZŠ a MŠ

Vítání nových občánků městyse
Po dvouletém období individuálního vítání dětí jsme mohli konečně
uspořádat společné vítání občánků dne 27.4.2022. Do obřadní síně
tentokrát dorazili 2 kluci a 2 holčičky, Antonín, Jindřich, Mia a Ella
v doprovodu rodičů i dalších příbuzných. Marie s Ester zarecitovaly
básničky a slavnostního projevu se ujal místostarosta městyse Rudolf
Toušek. Všechny děti byly poté zapsány do pamětní knihy městyse,
maminky dostaly květinu a pro své dítě keramickou pokladničku
(prasátko) s finančním darem, se jménem a datem narození dítěte. Za
výrobu pokladniček tímto děkujeme paní Lence Touškové. Poté jsme
děti jednotlivě vyfotili v tradiční historické kolíbce a nakonec udělali
i společnou fotografii na památku.
Šárka Nováková
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Foto: Šárka Nováková

Foto: Archiv ZŠ a MŠ.

Domečky k Mezinárodnímu dni dětí
Doba není úplně jednoduchá a veselá, a tak je třeba si
dělat radost. Sami sobě i ostatním. Proto Ivana Kubičková
vymyslela akci k Mezinárodnímu dni dětí. Během měsíce
května a června si děti mohou vzít domeček, ozdobit
si ho, a buď někomu darovat, nebo si ho nechat anebo
ho ozdobený vrátit. Domečky najdete ve Strunkovicích
na plotě domu č.p. 152 v ul. Prachatická.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: 2x P. Kubička

Noc s Andersenem
„Noc s Andersenem“ vznikla jako akce na podporu
dětského čtení. Organizují ji knihovny, a to vždy 2. dubna,
tedy v den, kdy byl v roce 1967 vyhlášen Mezinárodní
den dětské knihy. A jak nám do toho zapadá Andersen?
Hans Christian Andersen byl dánský spisovatel, jeden
z největších světových pohádkářů, který se narodil také

2. dubna (1805). Že vám Andersen nic neříká? Ale ano. Jistě
si pamatujete třeba na pohádky Princezna na hrášku, Malá
mořská víla, Ošklivé káčátko či Císařovy nové šaty, které se
staly pohádkovou klasikou.
První Noc s Andersenem se uskutečnila v roce 2000
v Uherském Hradišti za účasti 25 dětí. Od roku 2001 se akce
konala v celé ČR a dále se rozšířila i do zahraničí (Polsko,
Slovensko, Německo…).
Samotný průběh akce, při které děti nocují v knihovně a čtou
knihy, má rámcová pravidla doplněná o řadu individuálních
aktivit, jako jsou divadelní představení, lampiónové průvody
apod. Na organizaci akce se podílí kromě knihoven i řada
dalších subjektů, například školy. Stejně tak se akce mohou
konat i mimo knihovny. Pokud se akce nekoná v knihovně,
nebo v ní děti nemohou přespat, koná se akce s pozměněným
jménem. I u nás ve Strunkovicích se konala letos (29.4.)
obdobná akce s názvem „Nejen Noc s Andersenem aneb Čte
celé Mexiko“. Bylo to v Komunitním centru a organizovala
ji ZŠ a MŠ Strunkovice ve spolupráci s DDM Prachatice.
strejda Google, teta Wikipedie
a Ing. Karel Matějka, starosta

Fotka ze školního archivu zachycují Noc s Andersenem z roku 2014.

MÁ ČTENÍ BUDOUCNOST? KOLIK KNIH ROČNĚ PŘEČTETE? CO JE TO ČERVENÁ KNIHOVNA?
CO JE TO AUDIOKNIHA? CHODÍTE DO KNIHOVNY? KDO TO BYL ANDERSEN? KDO TO BYL AMUNDSEN
A KDO TO BYL MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Z činnosti TJ Sokol
Sokolgym 2022
7 členek strunkovického Sokola vystoupilo
o víkendu 14. května 2022 v Městské hale
Lokomotiva v krásném historickém městě
Plzeň. Spolu s dalšími cvičenci České obce

sokolské z celé naší republiky zacvičili hromadnou skladbu
Spějme dál na známé sokolské pochody.
Za TJ Sokol Jana Pártlová
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Stavění máje ve Strunkovicích
Stavění máje probíhá každoročně v režii místních „sokolů“
ve sportovním areálu na Sokolské louce. Nebylo tomu
jinak ani letos. Stará májka dostala nový kabát v podobě
barevné trikolóry a na špičku smrček ozdobený fábory,
o což se dle zvyklostí starají nejmladší děvčata z městečka.
Mužská část pak za pomocí dvou kleštin májku postavila
a po sedmé večer bylo vše hotovo. Nastal čas na opékání

vuřtů a vychutnávání chlazeného moku, o což se postarali
Monika a Jiří Vlachovi, za což jim patří dík. A zatímco
děti dováděly na hracích prvcích a v nedaleké stráni, jejich
rodiče si užívali té nádherné atmosféry klidu, pohody
a venkovské pospolitosti.
Za TJ Sokol Karel Matějka

Foto: 4x Karel Matějka

Okrsková soutěž 2022
Po vynucené dvouleté pauze se dne
7.5.2022 konala hasičská soutěž okrsku
Strunkovice nad Blanicí. I přes nepřízeň
počasí se na fotbalovém hřišti v Dubu sešlo
celkem 13 družstev mužů, žen a dětí.
Kategorie Muži I se zúčastnilo 5 družstev, kategorie Muži II
4 družstva, kategorie Ženy I 2 družstva a 2 družstva dětí.
Poděkování patří městysu Dub za poskytnutí fotbalového
hřiště, pořadatelům za dobře připravenou dráhu, soutěžícím
za odvedené výkony, SDH Strunkovice za dopravu vody,
SDH Lipovice a SDH Protivec za zapůjčení požárních
stříkaček a zvláštní poděkování patří štábu rozhodčích
v čele s Janem Líkařem st. a Janem Líkařem ml.

Foto: Jan Bartoš

6

Výsledky a časy soutěžních družstev v jednotlivých kategoriích:
Muži I.
1. Šipoun 23:83,
2. Protivec 29:91,
3. Javornice 30:53,
4. Velký Bor 45:98,
5. Lipovice 85:88
Muži II.
1. Šipoun 24:33,
2. Protivec 30:01,

Foto: Jan Bartoš

3. Protivec V. 42:85,
4. Dub 46:53
Veteráni
1. Protivec 42:85
Ženy I
1. Javornice 28:69,
2. Dub 35:21
Vendula Říhová,
zapisovatelka soutěže

Z činnosti SDH Velký Bor

Foto: Pavel Čížkovský

SDH Velký Bor se opět zúčastnil sbírky pořádané
Ligou proti rakovině a zajišťoval prodej květinek.
Letos se podařilo prodat mnohem více květinek než
kdykoli předtím, celkový výnos přesáhl 3600,- Kč.
Děkuji všem, kdož přispěli na dobrou věc, a rovněž
tak těm členům našeho sboru, kdož trpělivě sbírku fyzicky zajišťovali
– Vlastík Šandera a Jitka Šanderová.
Po dvouleté odmlce způsobené vládními omezeními bylo možno
opět uspořádat stavění máje, jak jsme na ně byli zvyklí. Týden
předem jsme šli vybrat vhodný smrk, který letos poskytl Vašek Hájků,
odkornili jej a náležitě připravili. V sobotu 30. dubna jsme pak máj
slavnostně nazdobili a poté postavili - tradičně - s pomocí kleštin.
Následovala za hojného zájmu tombola. Po ní pak bylo nachystáno
občerstvení, bavorovské klobásy z udírny, pivo i kofola. Mladí pak
hlídali máj až do rána – úspěšně. Máj 2022 je za námi, rádi na něj
budeme vzpomínat.
Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

Z činnosti Spolku sportovních aktivit Šumava (SSAŠ)
Další soutěž na střelnici byla soutěž v myslivecké disciplíně.
Tato soutěž se uskutečnila 16.4. Byl to Okresní přebor K4M
velký standart. V této soutěži se střílí po dvaceti ranách na
terče lišky (vleže), terče srnce (s oporou pevné tyče), terče
kamzíka (s oporou volné tyče) a terče kňoura (z volné ruky).
Přeborníkem okresu se stal Jan Růžička, druhý byl Tomáš
Novák a třetí Milan Kotrba.
Další týden dne 23.4. jsme uspořádali již desátý ročník
soutěže o Pohár starosty Městyse Strunkovice nad
Blanicí v disciplíně LM60 (libovolná malorážka 60 ran
vleže). Soutěže se zúčastnilo sedm střelců. Putovní pohár
starosty získal Miroslav Stehlík s nástřelem 569 bodů,

Dne 9.4. jsme na naší střelnici
uspořádali dva roky odkládanou soutěž
„Zlatou střelu“. Tato soutěž je určená
pro členy našeho spolku. Střílelo se ve
třech disciplínách na neobvyklé terče. V první disciplíně se
střílelo z malorážky. První místo obsadil Michal Krbeček,
druhé Jan Kašpar a třetí Pavel Janů. Druhá disciplína byla
střelba z vojenské pušky. V této disciplíně si zlatou medaili
vystřílel Jan Kašpar, stříbrnou Soňa Korešová a bronzovou
medaili získal Pavel Bauer. V poslední disciplíně se střílelo
z pistole, kde první byl Michal Krbeček, druhý Jan Kašpar
a třetí byla Soňa Korešová.

Foto: Karel Kašpar • Pohár SSAŠ

Foto: Karel Kašpar • Pohár starosty
7

druhé místo obsadil Zdeněk Matějka s nástřelem 567 bodů a třetí byl
Andrej Brosz s nástřelem 565 bodů. Všichni tři z SSAŠ Strunkovice
nad Blanicí.
Dne 7.5. se na naší střelnici uskutečnila další soutěž. Jednalo se
o 9. ročník Poháru SSAŠ Strunkovice nad Blanicí v disciplíně MaO
(malá odstřelovačka). Této soutěže se zúčastnilo devět mužů a šest
žen. Muži střílí šedesát ran a ženy třicet ran. V kategorii mužů si první
místo vystřílel Vladimír Strnad ml. (624 b.), druhé místo Vladimír
Strnad st. (617 b.), oba dva z SSK Kout na Šumavě a třetí místo obsadil
náš střelec Miroslav Stehlík (496 b.). V kategorii žen si zlatou medaili
vystřílela Kateřina Kašparová (308 b.), stříbrnou medaili získala Radka
Matoušková (265 b.) a bronzovou medaili Soňa Korešová (263 b.).
Všechny tři ženy reprezentovaly SSAŠ Strunkovice nad Blanicí.
Za SSAŠ Karel Kašpar

Foto: Karel Kašpar • Zlatá střela

Z činnosti TJ Blaník
Rádi bychom zde také poděkovali všem našim
podporovatelům, kteří nás neopustili v této těžké době a bez
kterých bychom nemohli dále fungovat.
V příštím roce bude fotbal ve Strunkovicích slavit 50 let
od obnovení činnosti v roce 1973. Začínáme připravovat
akci spojenou s tímto výročím a budeme se těšit na setkání
na stadionu Bedřicha Fencla, kde se chceme pochlubit
historií a úspěchy našeho klubu.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Informaci pro místní Zpravodaj nemůžeme
začít jinak, než velkou pochvalou pro naše
týmy. Největší uznání zaslouží A-mužstvo,
které pod vedením hlavního trenéra
Václava Beneše a jeho asistentů Petra
Kortuse a Romana Žurka nachází svou tvář.
Strunkovice jsou prozatím nedobytnou
pevností, na domácím hřišti zatím ještě
neprohrály, a to včetně podzimu. Po zásluze tedy hrají
o špičku tabulky a současnou šňůru neporazitelnosti
prodloužily na 6 zápasů v řadě. Všichni věříme, že v příštím
Zpravodaji se budeme moci pochlubit prodloužením této
řady zápasů bez prohry.
Také B-tým vykazuje určité zlepšení. Práce vedoucích
Miroslava Turka a Jiřího Kureše je velice náročná a každý
zápas obnáší velké problémy. Cílem je stabilizovat kádr,
pokusit se hrát alespoň okresní přebor, zapojit více mladých
hráčů a být alespoň částečnou zásobárnou pro A-mužstvo.
Po dlouhých debatách jsme se i letos rozhodli uspořádat
14. ročník setkání umělců, sportovců a dalších známých
tváří. V předzápase se divákům představí letos velmi
úspěšný extraligový Motor ČB proti našemu A-mužstvu.
Část výtěžku bude opět použita na podporu ARPIDY ČB.
Termín této akce je určen na neděli 17. července 2022 a my
budeme doufat, že nebude ničím narušena. Oba předcházející
ročníky uskutečněné v letech 2020 a 2021 se nám podařilo
úspěšně zrealizovat i přes různá covidová omezení.

Blahopřejeme jubilantům
Marie Schönbauerová • Šipoun
Anna Kaňourková • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Nosková • Protivec
Jiřina Raušerová • Strunkovice nad Blanicí
Blažena Farkasová • Velký Bor
Jan Bartoš • Blanička
Josef Kašpar • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Mušková • Strunkovice nad Blanicí
Václav Benda • Strunkovice nad Blanicí
Marie Švecová • Strunkovice nad Blanicí
Jana Pártlová • Strunkovice nad Blanicí
Hana Kaisrová • Strunkovice nad Blanicí
Daniela Veselá • Strunkovice nad Blanicí

Inzerce

• Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
a koberců (tel.: 728 685 987).
nad Blanicí): 11. a 25. června od 9:00 do 12:00 hodin.
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 1. června. Pytle
práce. Tel: 773 935 103.
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem • Zednické práce ve Strunkovicích a okolí, ceny dohodou.
zanechte před svým domem.
Pavel Schuster, tel.: 720 188 648.

Oznámení

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).
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