ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Říjen 2022

Zpitý jak…
Putin vyhlásil mobilizaci. Zatímco jedni Rusové se loučí
a odchází do války, jiní Rusové se rovněž loučí, ale před
tou samou válkou prchají do zahraničí. Zatímco v ČR
probíhají svobodné a demokratické volby, organizuje
Kreml v okupovaných oblastech Ukrajiny referendum
o připojení k Rusku. Výsledek je předem znám. Hlavni
samopalu se totiž špatně odporuje. Ačkoliv se Vladimír
Vladimírovič prezentuje jako abstinent, k čemuž vyzývá
i ostatní spoluobčany, stávající situace zvedla v Rusku

spotřebu alkoholu. Ne nadarmo se říká „opil se jak Rus“.
Teď se ještě navíc bude říkat a „lže jako Putin“. Což ruský
prezident dokazuje v přímém přenosu (není válka, vojáci
neumírají, vojska neustupují, Rusko neodstřeluje civilní
objekty včetně jaderné elektrárny, mučení a vraždy se
nekonají, mobilizace se nechystá…). Ledaže by nelhal a byl
tak nějak… zpitý jak Rus.
Ing. Karel Matějka, starosta

Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Výsledky voleb podle volebních okrsků
Volební okrsek
1 - Strunkovice nad Blanicí
2 - Svojnice
3 - Protivec
4 - Velký Bor

Kandidátní listina
Název

Hlasy
abs.

v%

KDU-ČSL

2 488

65,42

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1 315

34,58

KDU-ČSL

204

62,39

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

123

37,61

KDU-ČSL

268

50,38

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

264

49,62

KDU-ČSL

230

49,36

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

236

50,64

100 let od narození
Jaroslava Kudrnáče str. 5
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Informace ÚM
• Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic
nad Blanicí se po komunálních volbách uskuteční
v průběhu měsíce října. Přesný termín a program bude
předem zveřejněn na Úřední desce městyse.
• Příspěvky do listopadového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
nejdéle do čtvrtka 20. října 2022.

7. října (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Jan Žižka
ČR, Petr Jákl, životopisné historické drama,
125 min.
14. října (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Indián
ČR, SR, PL, Tomáš Svoboda, komedie, 94 min.
21. října (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Buko
ČR, Alice Nellis, komedie, drama, 112 min.
28. října (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Šoumen krokodýl
USA, Josh Gordon, animovaná komedie, 122 min.,
český dabing
30. října (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Arvéd
ČR, Vojtěch Mašek, psychologické mysteriózní
drama, 120 min.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
24.8.2022 po projednání a hlasování:
• Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
pro akci „Revitalizace KD Strunkovice nad Blanicí“.
Dodatek posouvá termín dokončení akce (zateplení části
obvodového zdiva KD Strunkovice) na listopad 2022.
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne 7.9.2022
po projednání a hlasování:
• Schválilo směnu pozemku 1125/1 díl c (28 m2)
v k.ú. Strunkovice n. Bl. za pozemek 1125/2 díl b
(28 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. Dojde tak k narovnání
vlastnických a uživatelských vztahů.
• Schválilo „Protokol o výsledku kontroly“ Finančního
výboru městyse ze dne 1.9.2022.
• Vzalo na vědomí informaci o prodloužení termínu
vkladového účtu městyse u České spořitelny, a.s.

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!

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

•

•

•

•

Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
Kulturní a sportovní akce
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
Kulturní a sociální komise městyse Strunkovic n. Bl. kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
pořádá v sobotu 1. října 2022 Setkání seniorů. Začátek i na www.strunkovicenadblanici.cz/aktualne/program-kina.
ve 14:00 hodin v Komunitním centru (budova Obecního
hostince) ve Strunkovicích. S krátkým kulturním
programem vystoupí děti ze ZŠ Strunkovice. Přijďte si
popovídat nad hrnkem kávy a zavzpomínat nad starými
Strunkovice (objekt Obecního hostince). Vstupné
fotografiemi.
dobrovolné.
Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice • Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru srdečně zve na
nad Blanicí, pořádá v sobotu 8. října Jihočeský pohár
Hasičský bál, který se bude konat v sobotu 22. října 2022
ve střelbě z vojenské pušky. Začátek v 9:00 hodin
od 20:00 hodin v budově bývalé obecní školy. K tanci
na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.
a poslechu zahrají a zazpívají Petr Vonášek a Natali. Duo,
Kulturní komise městyse zve v sobotu 15. října na komedii
které svým repertoárem a jeho provedením je zárukou
„Mravnost nade vše“ v podání Spolku divadelních
hezkého zážitku. Přijďte a uslyšíte. Občerstvení zajištěno.
ochotníků Tyl Netolice. Začátek v 19:00 hodin v kinosále
Těšíme se na všechny, kdož se rozhodnou strávit tento
KD ve Strunkovicích. Vstupné 80,- Kč.
večer na Hasičském bále. Hasičky a hasiči v uniformách
Kulturní komise městyse zve ve čtvrtek 20. října na literární
jsou obzvláště vítáni!
pásmo o životě Vlasty Kálalové – di Lotti „Doktorka • Aliaksandr Yasinski, Iva Marešová… a mezinárodní
z domu trubačů“. Pásmo připravili a účinkují v něm Jiří
hudební uskupení RAZAM vystoupí v sobotu 29. října
Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku, a Ludmila
v kině ve Strunkovicích. Začátek od 19:00 hodin.
Prášková. Začátek v 18:00 hodin v Komunitním centru
Vstupné 200,- Kč. Přijďte si poslechnout worldmusic
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• Svatomartinský lampiónový průvod
(Strunkovice, 12.11.)
• Hubertská taneční zábava (KD Strunkovice, 12.11.)
• Filmový festival zimních sportů
(kino Strunkovice, 13.11.)
• „Milostné šachy“, bláznivá komedie v podání Kulturní
společnosti Alta (kino Strunkovice, 19.11.)
• Mikulášská prodejní výstava (KD Strunkovice, 25.11.)
• Rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích
(Svojnice, 26.11.)
• Rozsvěcení vánočního stromu, svěcení adventního věnce,
hudba, divadelní představení, občerstvení…
(Strunkovice, 27.11.)

se silnými slovanskými kořeny, ve které se potkávají
hudebníci z Čech, Běloruska a Ruska. Nenechte si ujít
tento jedinečný hudební zážitek.
• DEMDAAL, z. s. zve všechny děti i dospělé na „Podzimní
tvoření“ do Komunitního centra Strunkovice (budova
Obecního hostince), a to v neděli 30. října od 15 : 00 hodin.
Podrobnosti sledujte na plakátech.
Připravujeme na listopad 2022:
• 11. ročník závodů ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, 5.11.)
• Podzimní tvořivé dílny
(Komunitní centrum Strunkovice, 6.11., 13.11., 20.11.)

Z kulturního dění
V neděli 11. září uspořádal Osadní výbor Svojnice seminář
o přírodní kosmetice a bylinkách s paní Růženkou
Vincikovou. Krém z dostupných surovin a ryze na přírodní
bázi si odnesla každá z účastnic. Sledovali jsme postup
přípravy, přísady a dozvěděli se, jak si vyrobit i další
přírodní přípravky (mýdlo, aviváž atd...). Pohovořili jsme
i o bylinkách a jejich léčivých účincích (samozřejmě
s praktickými ukázkami). Dík patří přednášející, s níž
plánujeme na příští rok vycházku do luk za bylinami
či mikulášské pečení pro rodiče a děti.
Za OV Svojnice Mgr. Milada Mušková

V sobotu 3. září 2022 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
ve Svojnicích „Dožínkovou slavnost“. V kapli sv. Andělů
strážných se konala bohoslužba. Na návsi vyhrávali
harmonikáři. K vidění byla historická požární stříkačka
z roku 1938.
Ing. Karel Matějka, starosta

Soutěž „O nejlepší květinovou výzdobu domů a bytů“
Během července a srpna členky komise životního prostředí
(Marie Šandová a Kamila Pártlová) opět procházely
Strunkovicemi a přilehlými osadami, aby ohodnotily
květinovou výzdobu jako v předešlých letech. Hodnotily
rozmanitost, vitalitu, barevnost, originalitu a celkový dojem
květinové výzdoby domů a bytů s ohledem na velikost
a možnost využití prostoru.
Tento rok šlo již o čtrnáctý ročník soutěže, která je již
tradičně rozdělena do dvou kategorií. První kategorie patří
květinové výzdobě ve Strunkovicích a druhá květinové
výzdobě v přilehlých osadách. Letos bylo opravdu z čeho
vybírat, a tak rozhodování nebylo snadné.

Foto: Karel Matějka

Květinová výzdoba ve Strunkovicích:
1.místo – paní Věra Šnajdrová, č.p. 4
2.místo – paní Jaroslava Kašparová, č.p. 8
3.místo – paní Věra Schőnbauerová, č.p. 276

Foto: M. Mušková

Květinová výzdoba v přilehlých osadách:
1.místo – paní Marie Nováková, Malý Bor č.p. 1
2.místo – paní Milada Mušková, Svojnice č.p. 31
3.místo – paní Vlaďka Nováková, Malý Bor č.p. 16
Všem výhercům gratulujeme a doufáme, že uvítají a ocení
do budoucí sezóny výherní poukazy na nákup potřeb pro
zahrádkáře v prodejně PT Proles v Prachaticích. Zároveň
bychom chtěli poděkovat i všem ostatním, kteří pečují o své
květiny a činí tak naše okolí krásnější.
Za komisi ŽP Ing. Jan Pártl
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Vítání nových občánků městyse
Ve středu 7.9.2022 jsme uvítali mezi nové občánky městyse
Strunkovice nad Blanicí Malvínu, Antonii, Helenu a Davida,
kteří dorazili s rodinami do obřadní síně městyse.
Marie a Zita přednesly básně a poté se slavnostního projevu
ujal místostarosta městyse Rudolf Toušek. Všechny děti
byly zapsány do pamětní knihy městyse, maminky dostaly
květinu a pro své dítě keramickou pokladničku (prasátko)

s finančním darem, se jménem a datem narození dítěte.
Navíc děti obdržely Rodný list Jihočecha. Následovalo
tradiční focení v historické kolíbce a nakonec společná
fotografie. Všem dětem a jejich rodinám přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a radosti.
Šárka Nováková

Foto: Šárka Nováková

Z naší školy
První školní den
Ve čtvrtek 1. září začala po letních
prázdninách ve většině škol po celé
republice školní výuka. Nejinak tomu
bylo i v naší ZŠ ve Strunkovicích. Na ty,
kteří usedli do školních lavic vůbec poprvé, čekali
v první třídě paní ředitelka Mgr. Markéta Vejvodová,
třídní učitelka Mgr. Petra Křešničková a starosta městyse
Ing. Karel Matějka. Spolu s dětmi přišli i rodiče, babičky,
dědečkové…
Letošní přivítání bylo ve stylu „Večerníček“, tedy
s neodmyslitelnou papírovou čepicí. Po kratičkém úvodu
a přivítání obdržely děti něco sladkého na zub, představily
se a školní rok 2022/2023 začal. Budeme dětem, rodičům
i paní učitelce držet palce, aby ten školní rok byl po všech
stránkách dobrý.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Rudolf Toušek

Školní rok ve zkratce
Štafeta pro republiku… vánoční oběd… projekt ke Dni
učitelů… lyžařský výcvik… cyklovýlety… Čte celé
Mexiko… plavání… posilovna… Den Země... pasování
na čtenáře… atletická olympiáda… vánoční pečení…
bruslení… den otevřených dveří… vánoční dílny…
Školní den ve zkratce
V druhém zářijovém týdnu dorazily do strunkovické školy
pracovnice centra Pochodeň z Písku, které se zaměřuje
na programy primární prevence ve škole. Všichni žáci si
během jednoho školního dne zkusili být „Na jedné lodi“…
řešili „Dobrou a špatnou legraci“… nebo „Upustili páru“.

Foto: L. Soumarová
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Už názvy jednotlivých programů naznačují, co nás, tedy
dospělé i děti, ve škole může trápit, anebo nám naopak
může pomoci. Jak by řekli odborníci - takový wellbeing
v praxi… dle dětí obyčejný hezký den ve škole – a tak to
má být!
Školka má nové „píchačky“
Ve Strunkovicích se už předškoláci „učí evidenci docházky“.
Při ranním příchodu děti označí kartičkou se svým obrázkem
na nástěnku, zda spí nebo ne – tedy „délku jejich pracovní
doby ve školce“. Skvělý nápad!
Prosba ve zkratce
Zima pomalu „klepe“ na dveře – takže!! Po roce opět
hledáme do školy brigádníka na úklid sněhu v areálu školy.
V případě zájmu volejte 724 286 251.
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: E. Bezděkovská

100 let od narození Jaroslava Kudrnáče
Zkoumal raně středověká hradiště, např. Bezemín (1949 - 50)
nebo Tetín (1950). Těžiště jeho archeologické práce se však
nacházelo ve středních Čechách na Českobrodsku – vedl
„Jaroslav Kudrnáč (* 17.10.1922 Písek, † 6.9.2008 Praha) výzkumy na lokalitách Klučov, Doubravčice, Přistoupim či
se narodil v Písku, ale dětství strávil s rodiči v Rumunsku, Tismice.
kde jeho otec pracoval na československém velvyslanectví Zabýval se hospodářsko-společenskou problematikou
v Bukurešti. Gymnázium vystudoval v Písku (1934 - 1939), obyvatel raného středověku včetně rekonstrukce způsobu
maturitu složil v Praze. V rámci válečného nasazení se jejich života a přírodních podmínek, které je obklopovaly
dostal do Itálie, kde se zapojil do protifašistického odboje. a umožňovaly jejich obživu.
Po skončení války nastoupil na FF UK, kde studoval Stal se průkopníkem montánní archeologie, věnoval se
archeologii u Jana Filipa, slovanskou archeologii u Jana historii těžby zlata a průzkumům sejpů od doby bronzové
Eisnera a československé dějiny u Václava Chaloupeckého. až po středověk. S tím souvisí i ochrana starých ohrožených
Absolvoval diplomovou prací Vojenství našich předků rýžovišť a zlatodolů ve středních a jižních Čechách
v době hradištní (1949). Při studiu pracoval ve Státním a v Krušnohoří. Na řadě lokalit spolupracoval s Ústředním
archeologickém ústavu jako pomocná vědecká síla geologickým ústavem, podnikem Geoindustria, ale také
(1947), po dokončení studia zde zůstal jako odborný, s mineralogickým oddělením Národního muzea, pro které
posléze i vědecký (1962) pracovník až do odchodu do uskutečnil v Ciboušově v Krušných horách výzkum dolu na
důchodu (1989). Za dobu svého působení se Kudrnáč ametysty a jaspisy (použité pro výzdobu kaple sv. Kříže na
soustředil na několik oblastí archeologického bádání.
Karlštejně nebo ve Svatováclavské kapli Katedrály sv. Víta).
Velkou pozornost věnoval Kudrnáč svému rodnému kraji
a jeho dějinným počátkům. Vedl výzkum opevněného sídliště řemeslníků a kupců
z 12. století u Strunkovic na Prachaticku, zkoumal podzemí píseckého hradu
(1978), dokumentoval rekonstrukci píseckého mostu, podílel se na jednáních
o rekonstrukci starého píseckého hřbitova a jeho přeměně v pietní park.
Jaroslav Kudrnáč byl všestranný, talentovaný, zanícený archeolog, trávící mnoho
času v terénu jako prospektor a objevitel.“
www stránky Archeologický ústav AV ČR Praha
Kdo byl Jaroslav Kudrnáč a proč zrovna výročí jeho
narození si připomínáme?

Jaroslav Kudrnáč měl na Strunkovice příbuzenskou vazbu přes punčocháře
Josefa Krbečka (děd děda J. Kudrnáče z matčiny strany), který se v polovině
19. století přestěhoval ze Strunkovic do Písku. I proto se Jaroslav zajímal o dějiny
Strunkovic. V letech 1992 - 96 se podílel na archeologickém průzkumu sídliště
z 12. století Na Hořicích. To vše pak zúročil v knize „Strunkovice nad Blanicí
od pravěku do novověku“ vydané za podpory Obecního úřadu Strunkovice
v r. 1998. Zajímavou knihu mapující historii Strunkovic nad Blanicí od Jarolíma
Maříka z roku 1926 doplnil Jaroslav Kudrnáč ve druhém vydání (2002)
o předmluvu a odborné poznámky.
Ing. Karel Matějka, starosta
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CO ZKOUMÁ ARCHEOLOGIE? KUDRNATÝ HOŠÍK NA SEDM? CO OBJEVILI ARCHEOLOGOVÉ NA HOŘICÍCH?
KDO NAPSAL KNIHU STRUNKOVICE NAD BLANICÍ OD PRAVĚKU DO NOVOVĚKU?
KTEŘÍ SPISOVATELÉ MAJÍ VZTAH K NAŠEMU MĚSTYSU? A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Havlasův dům a Bohumil Havlasa
Kolem významného starobylého strunkovického rodu František A. Šubert, strunkovická rodačka Hana Skalová
Havlasů se v letošním roce sešlo hned několik kulatých uskutečnila několik přednášek o B. Havlasovi aj. V srpnu
výročí.
r. 1886 byla na domě Havlasových odhalena pamětní deska
V historii našeho městyse můžeme stopy rodu Havlasů za účasti mnoha tehdejších osobností. Když si uvědomíme,
sledovat od počátku 17. století, v r. 1654 už byli druhými že před domem na našem náměstí stáli velikáni jako Jaroslav
největšími hospodáři ve Strunkovicích. Domu s čp. 34 se Vrchlický, Josef Holeček, Julius Zeyer, Adolf Heyduk, Sofie
od 18. století začalo říkat Havlasovský a tak je tomu dodnes. Podlipská, František Herites, Otakar Mokrý aj., svědčí to
Do současné podoby byl přestavěn r. 1885 Octaviánem nejen o významu a velikosti našeho Bohumila Havlasy,
Havlasou.
ale i my musíme být v nitru právem hrdi. Z místních
1. října 1852, tedy před 170 lety, se narodil asi nejslavnější se přišli poklonit p. řídící Tomáš Slunéčko, profesor Tomáš
z rodu Havlasů, Bohumil. Narodil se sice v Bavorově, ale Cimrhanzl, mlynář Dominik Kuneš.
u nás v rodinném domě na náměstí trávil celé své dětství, Před 50 roky (r. 1972) byla před domem z podnětu
navštěvoval místní obecnou školu a sem se vždy vracel prof. Theodora Pártla a akademického malíře
ze svých cest. Měl dobrodružnou neklidnou povahu, a tak prof. Josefa Sahuly odhalena busta Bohumila Havlasy
nikde dlouho nevydržel. Do historie se zapsal především od českobudějovického sochaře Františka Mrázka (1912
jako nadějný romantický spisovatel, redaktor a bojovník - 2002). Th. Pártl často vzpomínal na způsob tvorby sochaře
za svobodu slovanských národů. Jeho literární tvorbu v jeho ateliéru v Českých Budějovicích. Nechal si vyprávět
vysoce oceňovali jeho současníci ze spisovatelského okruhu, povahové rysy B. Havlasy a pak vždy rukou upravoval
kde byl rychle přijat. Např. Jan Neruda se vyjádřil, že jeho výraz obličeje v mokré hlíně.
sloh plyne lehce a elegantně. Za svůj krátký život (25 let) Před dvěma roky (r. 2020) byl slavnostně otevřen v Havlasově
dokázal napsat neskutečně obsáhlé dílo – divadelní hry domě hostinec, vybudováno Komunitní centrum a velmi
(nedochovaly se), články a fejetony (otiskované v Lumíru, zdařile byl celý objekt propojen se stávajícím kulturním
Národních listech, v almanachu Máj, Světozoru aj.) domem. Myslím, že s tímto řešením je Bohumil Havlasa
a několik románů (většina je v naší místní knihovně). Z nich jistě spokojen.
k nejvýznamnějším a nejznámějším patří román Tiché vody
Mgr. Jana Pártlová
(dočkaly se mnoha vydání), které jsou dějově umístěny
do Strunkovic a sousedního zámku v Dubu, kde též působil
jako lékař jeho otec Filip (v románu lékař Sylvín), člověk
vzdělaný, uznávaný a oblíbený (je pochován na zdejším
hřbitově).
Bohumil Havlasa se sám osobně aktivně účastnil v bojích
nejprve proti Turkům na Balkáně a v r. 1877 proti Turkům
na Kavkaze v Arménii, kde po zranění umírá a je také
pochován. V dopise z r. 1878 píše jeho přítel František
Herites: „Havlasa se chudák již nevrátí – už nepřijede
na sv. Dominika jako pořádný Strunkovák“.
Na památku Bohumila Havlasy napsali verše Josef Václav
Sládek (Památce Bohumila Havlasy) a Svatopluk Čech
(Na hrob Havlasův), nekrology Jan Neruda, Otakar Mokrý,
Foto: Karel Matějka
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Z činnosti T. J. Sokol
8. říjen – Památný den sokolstva
Již počtvrté budou po celé naší republice vyvěšeny sokolské
prapory, budou projíždět dopravní prostředky ozdobené
sokolskými symboly a vlastenecky smýšlející obyvatelé
si připnou červenou kokardu se sokolským znakem. Neboť
8. říjen ustanovila Vláda ČR Památným dnem sokolstva a Významným dnem ČR
(tento den byl vybrán jako připomínka zahájení rozsáhlé nacistické perzekuce
sokolstva v noci ze 7. na 8. říjen roku 1941, tzv. „Akce sokol“). Opět budeme
vzpomínat na všechny sokolské oběti, které se nesmazatelně zapsaly do historie
Sokola i celé naší země. Obětované životy za naši svobodu a demokracii nebudou
marné, pokud na ně nezapomeneme!
Turistický oddíl T. J. Sokol
V měsíci září měl oddíl v plánu dvě akce, ale pro nepřízeň
počasí se uskutečnila jen jedna. Ve středu 7. září jsme spolu
s Prachatickými navštívili velmi poučnou a zajímavou
multimediální expozici Praha – Karel IV. (středověké
město) v Domu U Zlatého prstenu v Praze. Průvodcovské
služby se při cestě autobusem i v Praze ujali starosta
Prachatic Ing. Martin Malý a ředitelka prachatické
knihovny Mgr. Hana Mrázová a odpoledne nás od místa
výstavy až na Karlovo náměstí, odkud byl odjezd autobusu,
ještě provázela a seznamovala s historií a řadou zajímavostí
další pražská průvodkyně. Děkujeme.
starostka T. J. Sokol Strunkovice Mgr. Jana Pártlová

Foto: V. Vondrušková

Z činnosti Spolku sportovních aktivit Šumava (SSAŠ)
V sobotu 20.8.2022 se na naší střelnici
uskutečnil již desátý ročník MEXICKÉHO
POHÁRU. Jednalo se o soutěž ve střelbě
z malé odstřelovačky. Soutěže se zúčastnilo
7 žen a 13 mužů. V kategorii žen si první místo vystřílela
Iveta Dolhá (KVZ Týn nad Vltavou) s nástřelem 327 bodů.
Druhé místo si vystřílela Alena Chrastinová (SKS Borek)
s nástřelem 306 bodů a třetí místo obsadila Helena
Matějková (SSAŠ Strunkovice nad Blanicí) s nástřelem
298 bodů. V kategorii mužů zlatou medaili obdržel Vladimír
Strnad (SSK Kout na Šumavě) s nástřelem 654 bodů,
stříbrnou medaili získal Zdeněk Gaťák (SSAŠ Prachatice)
s nástřelem 589 bodů a bronzovou medaili obdržel
Rostislav Pippal (KVZ Týn nad Vltavou) s nástřelem
546 bodů. Nejlepší z domácích střelců obsadil páté místo
Andrej Brosz s nástřelem 418 bodů.

Další soutěž se na naší střelnici konala 3.9.2022. Tuto sobotu
jsme uspořádali letos druhý DĚTSKÝ DEN. Při této soutěži
si devět dívek a chlapců porovnali své zkušenosti ve střelbě
ze vzduchové pušky. Děti střílely deset ran vleže s oporou
pod odborným dohledem členů našeho spolku. Soutěž
byla rozdělena do tří kategorií. V první kategorii (do 7 let)
stříleli pouze dva střelci. První místo obsadil Jindřich Pártl
a druhé místo obsadila Nella Křenková. Ve druhé kategorii
(8 – 10 let) si zlatou medaili odnesla Julie Husinecká,
stříbrnou medaili získala Emily Vondrušková a bronzovou
medaili získala Lily Vondrušková. V poslední kategorii
(11 – 15 let) první příčku obsadil Dominik Jiraň, druhou
příčku obsadila Eliška Husinecká a třetí příčku obsadil Jan
Pártl. Děti, které byly na stupních vítězů, obdržely medaili,
diplom a věcné ceny. Ostatní děti obdržely baliček se
sladkostmi, takže nikdo neodcházel s prázdnou.
Za SSAŠ Karel Kašpar

Z činnosti TJ Blaník
Ve fotbalovém klubu Blaník Strunkovice
jsou v plném běhu soutěže všech týmů.
Hlavní pozornost všech v klubu a fanoušků
je upřena na účinkování A-mužstva v krajské
I. A třídě. Musím zde celý tým pochválit
a poděkovat za výsledky a výkony, které
dosud hráči předvedli. Zaslouženě jsou

Foto: Karel Kašpar • Dětský den
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na čele tabulky, když dosud neztratili žádný bod. Trenérům
potřebné informace (datum, místo konání, pořadatel,
se podařilo sestavit odolné a silné mužstvo a věříme, že to
název akce) předaly na Úřad městyse do 31.10.2022.
tak zůstane po celý podzim. Také fanouškům se výkony • Žádáme vlastníky rekreačních objektů, aby před jejich
týmu líbí, což dokazují svou účastí na zápasech.
zazimováním nahlásili stav vodoměrů paní Marii
V roce 2023 bude TJ Blaník slavit 50. výročí od založení
Švecové na tel.: 731 021 827.
klubu a již nyní se zamýšlíme, jak toto významné výročí • V sobotu 8. října 2022 se ve Strunkovicích nad Blanicí
připomenout. Zatím velice potichu a skromně se hovoří
a v jeho místních částech uskuteční očkování psů proti
o dalším postupu A – týmu, a to do nejvyšší krajské soutěže.
vzteklině. Pro vlastníky pejsků, kteří mají zájem využít
To je ale vzdálená budoucnost a na hráče i funkcionáře
tuto službu prováděnou MVDr. Martinem Kubičkou,
klubu čeká mnoho práce. Důležité je ale mít před sebou
uvádíme časový harmonogram akce. Velký Bor
náročné cíle. O to je pak větší radost, když se něco takového
(náves, od 9:00 do 9:30 hod.), Protivec (náves, od 9:40
podaří i v našich podmínkách.
do 9 : 50 hod.), Šipoun (náves, od 10:00 do 10:15 hod.),
Svojnice (náves, od 10:30 do10:50 hod.), Strunkovice
Program A-mužstva Blaníku Strunkovice – podzim 2022
(u autobusové zastávky U lva, od 11:00 do 11:45 hod.).
25.09. od 13:00

Čkyně – TJ Blaník

02.10. od 16:00

TJ Blaník – Mirovice

09.10. od 16:00

TJ Blaník – Dolní Dvořiště

15.10. od 10:15

Nová Ves – TJ Blaník

23.10. od 16:00

TJ Blaník – Blatná

29.10. od 14:30

Planá – TJ Blaník

06.11. od 14:00

TJ Blaník – Vodňany

12.11. od 10:30

Netolice – TJ Blaník

Blahopřejeme jubilantům
Anna Seberová • Protivec
Blažena Plachtová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Rokůsková • Strunkovice nad Blanicí
František Pudivítr • Velký Bor
Ludmila Pelechová • Strunkovice nad Blanicí
Jarmila Plochová • Velký Bor
Miloslav Svoboda • Malý Bor
Jitka Kubičková • Strunkovice nad Blanicí
Vlasta Prokopová • Strunkovice nad Blanicí
Pavel Pudivítr • Strunkovice nad Blanicí
Marie Šandová • Velký Bor
Ludmila Komrsková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Piklová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Bláhová • Strunkovice nad Blanicí
Václav Marhoun • Velký Bor
Petr Novák • Malý Bor

Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Oznámení

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 8. a 22. října od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 5. října. Pytle
Do života vítáme
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
Mat Svoboda • Strunkovice nad Blanicí
zanechte před svým domem.
Michal Kačírek • Strunkovice nad Blanicí
• Plánované odstávky elektrického proudu:
4. října 2022, od 8:00 do 16:00 hod. Strunkovice nad Dominik Kalický • Strunkovice nad Blanicí
Blanicí - ul. Hořice, ul. Bavorovská, nám. Bohumila
Havlasy, ul. Na Dražkách - včetně všech odběratelů
Inzerce
napojených z uvedené lokality.
• Sauna Strunkovice bude opět v provozu od pondělí • Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
24. října. Provozní doba (Po, Út, Stř, Pá, So) od 17 : 00
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
do 20:00 hodin. Vstupné 100Kč/hod. pro děti nad
a koberců (tel.: 728 685 987).
12 let a dospělé. Děti do 12 let v doprovodu rodičů • Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
návštěvu zarezervovat telefonicky u paní Dušákové
práce. Tel: 773 935 103.
na tel. 602 412 117.
• Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. hledá
• Vyzýváme všechny spolky a sdružení, které plánují pro rok
pro silo Strunkovice nad Blanicí pracovníka na pozici
2023 konání kulturních, sportovních či společenských
silomistr sila. Požadujeme vysokou spolehlivost,
akcí a chtějí informaci o jejich konání zveřejnit na
zodpovědnost a ŘP minimálně skupiny B, T. Kontaktní
novoročence městyse a www stránkách městyse, aby
osoba: Ing. Pavel Švejda, tel.: 606 733 719.
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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