ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Červenec 2021

Létu zdar a prázdninám zvláště…
Na dveře zaťukaly školní prázdniny a dovolené. Je na čase.
Možná někdo namítne, že děti byly více doma než ve škole,
že při home office vlastně do práce nechodíte, že když byla
zavřena sportovní a kulturní zařízení, neměli jste se ani kde
unavit. Tak nač prázdniny a volno? Opak je pravdou. K tomu
všemu neustálý stres. Stále se měnící protikoronavirová
nařízení. Strach o své blízké. O zaměstnání. Práce
v rouškách, respirátorech, oblecích… O zdravotnících,
hasičích, vojácích, dobrovolnících či učitelích nemluvě.
Na dveře zaťukaly školní prázdniny a dovolené a to nejhorší
snad máme za sebou. Tak si to léto a dny volna pojďme

hezky užít, odpočinout si a načerpat nové síly. Potkat se
s kamarády. Jet se podívat za tetou a strejdou. Navštívit
rodnou vísku. Koupat se. Chodit na ryby, na houby, na pivo,
za holkama… A ještě plno dalších důležitých věcí je třeba
stihnout, protože on ten náš vejlet tady na tý Zemi není na
věky a ta holka s kosou kácí zhusta už i v našem lese. Tak
si nastavte ty správné letní priority, ať jste po prázdninách
zoceleni nejen proti případným kovidovým mutacím, ale
i předvolební kampani.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se
uskuteční ve středu 14. července 2021 od 18:30 hodin
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
• Příspěvky do srpnového 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 pondělí 19. července 2021.
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Kulturní a sportovní akce
• Sbor dobrovolných hasičů Velký Bor zve děti i dospělé
na Dětský den se soutěžemi, který se uskuteční v sobotu
10.7.2021 do 14 hodin. Můžete se těšit i na ukázku práce
a výzbroje dopravní policie (podle služebních možností
uvidíte i automobil v civilním provedení s radarem
a služební motocykl BMW) a policisté vám rádi odpovědí
na Vaše otázky. Podle možností uvidíte i ukázku hasičské
techniky. Občerstvení bude zajištěno.
• TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí zve v neděli
18. července na XIII. ročník „Setkání legend“, které
se uskuteční ve sportovním areálu u Blanice. Začátek ve
14:00 hodin. Kromě fotbalové exhibice internacionálů
a umělců versus TJ Blaník vás čeká řada dalších
fotbalových lahůdek, kulturní vystoupení, zábava
a občerstvení. Podrobnosti sledujte na plakátech.

• TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí pořádá v sobotu
24. července turnaj ve volejbale „Blanická smeč“.
Začátek v 9:00 hodin ve Strunkovicích ve sportovním
areálu na Sokolské louce.
Připravujeme na srpen:
• Pouťová taneční zábava (Strunkovice, 7.8.)
• Pouť sv. Dominika (Strunkovice, 8.8.)
• Mexický pohár, 9. ročník soutěže ve střelbě z malé
odstřelovačky (střelnice Strunkovice, 21.8.)
• Taneční zábava s kapelami Turbo a Benefit
(Strunkovice, 21.8.)
• Pouť sv. Jiljí (Šipoun, 28.8.)

Z kulturního dění
Pohádková stezka
Ke dni dětí DDM Prachatice, maminky a nejstarší
strunkovické děti připravily pro naše nejmenší a jejich
rodiče, babičky a dědečky Pohádkovou stezku. Do říše
pohádek se vstupovalo 29. května u obchodu COOP ve
Strunkovicích. Dále putování pokračovalo ke sportovnímu
areálu, kolem Blanice na Sokolskou louku a přes most do
kavárny Na Dražkách. Zde každý účastník odevzdal kartičku
s razítky (doklad o absolvovaných pohádkových úkolech)
a následně obdržel diplom, malou cenu a zmrzlinu.
Na Pohádkové stezce mohly děti přistát na pohádkové
planetě, navštívit cirkus, potkaly ježibabu s čertem, ale
i broučky, plnou loď krvežíznivých pirátů či vodníka
s vodnicí. Na chvíli se dostaly do Afriky a pohádka
končila u princezny. Celkem se Pohádkové stezky
zúčastnilo 139 dětí ze Strunkovic i širokého okolí. S rodiči,
babičkami a dědečky jich bylo ke třem stovkám. A to je
po koronavirovém uvolnění úctyhodné číslo. Tak velikou
účastí byli organizátoři chvilku zaskočeni. To ale jen do
té doby, než si uvědomili, že v pohádce vždy vše dobře
dopadne….

Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a zdárným
průběhem celé akce. Všechny vypsat nejde, přesto největší
dík patří velkým dětem, které pomohly. Mám moc velkou
radost, že i když někdy provedou nějakou lumpárnu, jsou
ochotní a rádi pomohou při organizaci akcí pro naše
nejmenší.
Milena Matějková

Foto: Milena Matějková

Pouť ve Velkém Boru
V neděli 30. května 2021 se uskutečnila tradiční
Velkoborská pouť k poutnímu místu u Nejsv. Trojice. Přes
nepříznivou předpověď počasí se sešlo dosti poutníků,
kteří již v 9:30 hodin vyrazili k poutnímu místu. Počasí
se nakonec vydařilo, bylo sice chladněji, ale nepršelo
a svítilo i sluníčko. Poutní místo bylo jako každý rok krásně
připraveno a vyzdobeno květinami. Mši svatou sloužil
farář David Kučerka, člen Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou z Prahy; pouť i mše byla doprovázena
hudbou. Hasiči nachystali pro poutníky posezení pod
stanem a občerstvení, což vše bylo poutníky bohatě využito.
Příprava poutě i pouť samotná se uskutečnila těsně po
uvolnění karanténních opatření, do poslední chvíle nebylo
jasno, zda ji bude možno uskutečnit.
Pavel Čížkovský, SDH Velký Bor

Foto: P. Čížkovský
2

21. ročník výstavy FOTO na PROVÁZKU
se uskutečnil v KD ve Strunkovicích nad Blanicí o víkendu
5. – 6. června 2021. Vernisáž po úvodním slově pořadatele
(K. Matějka) zahájili přestřižením provázku zástupci dvou
nejpočetněji zastoupených fotoklubů. Karel Burda za
Vodňany a Karel Rabenhaupt za Prachatice. Za hudebního
doprovodu jazzové pianistky Beaty Hlavenkové si pak
návštěvníci mohli prohlédnout vystavené fotografie čtyř
desítek fotografek a fotografů. Počasí přálo, a tak i když
v okolí sprchlo, večerní doprovodný kulturní program
na parketu na Sokolské louce „byl v suchu“. O hudební

produkci se postaraly kapely Lucky Brew (Prachatice),
Ondřej Fencl a Hromosvod (Praha) a Luboš Pospíšil & 5P
(Praha). Prostě paráda, protože po dlouhé době setkání
s kamarády a s živou muzikou.
Nedělní dopoledne patřilo tradičně projekci a cestovatelským
přednáškám v místním kině. Jako první se představila
Lucie Rambousková s povídáním a fotografiemi Šumavy.
Vladislav Hošek přítomné zavedl do Číny, Sečuánu
a Tibetu. Na závěr návštěvníci zhlédli dokumentární
film Karla Matějky „Bohatýrská trilogie“ z putování po
Srbsku a Rumunsku. Následovalo tradiční společné foto,
vyhodnocení fotografické soutěže a ukončení letošního
ročníku výstavy.
Vzhledem k situaci s coronavirem proběhl letošní ročník
výstavy bez odborné hodnotící komise. Vystavené fotografie
tak hodnotili pouze samotní návštěvníci výstavy. Ti také
rozhodli o vítězích soutěže, tedy o těch autorech fotografií,
kteří je svými fotografiemi nejvíce zaujali.
Uvádíme pořadí na prvních 5 místech: 1. Lucie
Rambousková (Volary), 2. Martin Hvězda (Neratovice),
3. Jiří Bžoch (Prachatice), 4. Jana Kučerová (Prachatice),
5. Petra Kůsová (Pravětín)
Soutěž na téma „Dlouhá rovná vlnovka“ skončila s tímto
výsledkem: 1. Jolana Kimlová (Blanička), 2. Petra Kůsová
(Pravětín), 3. Lucie Sandany (Prachatice)
Za organizátory Karel Matějka

Foto: K. Burda

Vítání nových občánků městyse
Už od června 2020 jsme vzhledem k epidemiologické situaci
vítali nové občánky individuálně, v dohodnutém termínu
v obřadní síni vždy jen jednu rodinu. Zmíním jména takto
přivítaných dětí (Ela, Jakub, Rudolf, Mia, Miroslav, Liliana,
Žofie, Sarah).
Nyní máme obřadní síň v rekonstrukci, proto jsme ve středu
16. června 2021 provedli další netradiční vítání občánků.
Dohodli jsme si místo a čas, donesli kolíbku a vítání chlapců
Olivera a Matěje s rodinami venku mohlo začít.
Každá maminka dostala květinu a pro své dítě převzala
finanční dar v keramické pokladničce se jménem a datem
narození dítěte. Všechny děti jsou zapsány do pamětní
knihy městyse. Těšíme se na další vítání…
Šárka Nováková

Foto: Rudolf Toušek

Z naší školy
Naplno až do konce…
V červnu děti ze školky „plnily kilometry v chůzi“ či
opékaly buřtíky… prvňáci byli pasováni na čtenáře…
třeťáci sportovali a bubnovali v prachatickém domě dětí…
pětka absolvovala tzv. únikovku… osmáci s devítkou
vyrazili do laser arény… z některých žáků se stali na jeden
den cyklisté…

Nebyl to zase tak špatný rok – do první třídy nastoupí
12 prvňáčků, do školky 10 nových dětí, ke dni 18.6. máme
zvolenou „skoro“ celou novou školskou radu, elektronická
žákovská už „jede“, online pokladna už funguje, papírová
žákovská s novým znakem už se tiskne…
Hezké léto!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
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MŠ Strunkovice nad Blanicí pomohla svými kilometry
čistit oceány
Společnost Adidas a Parley for the Oceans již počtvrté
zorganizovala charitativní akci „Run for the Oceans“ s cílem
zvýšit povědomí o znečištění světových oceánů. Této
akce se mohl zúčastnit kdokoliv na Zemi a pomoci tak
sportem (běh, chůze, nordic walking, jogging či jízda
na vozíku) vyčistit oceány od plastů. Za každý kilometr
mezi 28. květnem a 8. červnem pak vyberou společnosti
Adidas a Parley plastový odpad v hmotnosti ekvivalentu
10 plastových lahví z pláží a ostrovů. MŠ Strunkovice
nad Blanicí celkem zaznamenala 34 km, a vyčistila tak
oceány a okolí od 340 ks pet lahví. Úžasné! Paní učitelky
s dětmi zavítaly například na místní letiště, do vedlejší
vesnice Žíchovec či k bioplynové stanici. Děti během
svých cest překonávaly různé přírodní překážky a zažily
spoustu nového dobrodružství, zábavy a hlavně hrdosti
z nachozených kilometrů.
Jménem MŠ děkujeme všem zúčastněným dětem i paní
učitelkám, že společně pomohly udělat svět lepším!
Bc. Kristýna Šimsová

Foto: Kristýna Šimsová

Pasování - prvňáci
14. června se do strunkovického Komunitního centra opět
vrátili naši prvňáčci. Tam, kde se v září učili číst první
písmenka, ukázali svým rodičům, co všechno za rok zvládli.
A že tento školní rok nebyl vůbec jednoduchý, víme všichni.
Přesto se prvňáčci zdárně poprali s celou abecedou a ze své
oblíbené knížky přečetli všem přítomným krátkou ukázku.
Na závěr byli paní ředitelkou a třídní učitelkou pasováni
na čtenáře. Pevně doufám, že číst budou prvňáčci i dál rádi
a že se většina z nich stane pravidelnými návštěvníky naší
místní knihovny.
Mgr. Vladimíra Trávníčková

Foto: Mgr. Vladimíra Trávníčková

Finanční podpora Jihočeského kraje
Díky finanční podpoře z grantů a dotačních programů Jihočeského kraje realizuje
městys a TJ Blaník v letošním roce tyto akce a projekty:
• Pořízení techniky na údržbu areálu TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí
(sekačka na fotbalové hřiště, celk. náklady 83 000,- Kč, dotace z dotačního
programu Podpora sportu - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí ve
výši 50 000,- Kč).
• Pořízení věcných prostředků JSDHO Strunkovice nad
901 599,- Kč,
dotace
z
dotačního
programu
Blanicí (nákup motorové pily, celk. náklady 22 000,- Kč,
Program obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši
250 000,- Kč).
dotace z dotačního programu Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského • Nákup budovy zdravotního střediska (celkové náklady
kraje ve výši 15 000,- Kč).
4 mil. Kč, dotace z Krajského investičního fondu ve výši
• Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy,
2 mil. Kč).
Strunkovice n. Bl. (rekonstrukce vodovodního • Pořízení nového dopravního automobilu a hasicího
přívěsu pro JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní
řadu, celk. náklady 602 931,- Kč, dotace z dotačního
programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
část Šipoun (pořizovací cena 1 245 832,80 Kč, dotace
infrastruktury ve výši 250 000,- Kč).
300 000,- Kč)
• Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice
n. Bl. (rekonstrukce přízemní části objektu, náklady
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Stavební akce městyse
Od loňského roku probíhá výstavba 3 speciálních školních
učeben v podkroví budovy I. stupně ZŠ. Probíhají
dodávky vybavení a instalace počítačové techniky. Akce by
měla být dokončena do konce července 2021.

• Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice n. Bl.
(první patro objektu a fasáda včetně 1. stupně ZŠ).
• Dvůr ZŠ a MŠ (dvůr, chodníky, cesta a zpevněné plochy
v areálu II. stupně ZŠ).
• Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice
n. Bl. č. p. 297, 293 (zateplení fasády).

Kromě výše uvedených akcí s finanční podporou
Jihočeského kraje získal letos městys finanční prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj. Akce budou realizovány Bez dotací a jen z finančních prostředků městyse se realizují
v průběhu letošního roku.
či budou v průběhu roku realizovat tyto větší akce:
• Rekonstrukce tělocvičny (střecha, podlaha, obklady stěn • Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice
v tělocvičně KD Strunkovice, dotace 3 494 437,- Kč).
n. Bl. (první patro objektu).
• Veřejné víceúčelové hřiště (nové hřiště za objektem • Kino (dokončeno dozateplení zbytku obvodového zdiva
kina ve Strunkovicích, venkovní fitness prvky a dětská
objektu).
skluzavka, dotace 520 777,- Kč).
• Zateplení fasády č. p. 95. Bylo zahájeno. Práce budou
pokračovat po uložení vzdušného elektrického vedení do
Doposud nebylo rozhodnuto o žádosti městyse o dotaci
země.
z MAS Šumavsko na Revitalizaci zahrady MŠ • Veřejné osvětlení v ulici Protivecká. Probíhá společně
Strunkovice.
s přemístěním vzdušného vedení NN do země.
• Asfaltování částí chodníků po uložení vzdušného vedení
Žádosti o dotace (MMR a MF), které městys podal a kde
NN sítě do země v ul. Protivecká. Samotná překládka
dotace neobdržel:
vzdušného vedení je akcí EG. D.
• Obnova místních komunikací ve Velkém Boru • Oprava části střechy sportovní střelnice (byla již
(k Muškům, ke Steinocherům, u garáží).
zrealizována).
Ing. Karel Matějka, starosta

Vzpomínka na Strunkovice nad Blanicí mého mládí
Vážení čtenáři. Publikujeme zde pokračování článku
ze vzpomínek RNDr. Slavoje Černého, CSc., po otci
i matce potomka slavného rodu Cimrhanzlů ze Zíchovce;
autor zemřel 9.7.2019. Materiál poskytla z rodinného
archivu Mgr. Jana Pártlová. Tuto zajímavou procházku
Strunkovicemi a okolím doplňují historické i současné
fotografie popisovaných lokalit. V článku je zmiňována řada
budov a živností, které již neexistují nebo dnes vypadají
zcela jinak. Dovolujeme si Vás tímto požádat o případné
zapůjčení fotografií dokumentujících danou dobu a místa.

ryby. Za mostem vlevo bylo truhlářství pana Fencla, kde
jsme občas byli zaraženi z venku stojících rozpracovaných
rakví, a naproti byl hostinec „U Pešků“. Tam jsme zahnuli
doprava a přišli na prostranství „Na Dražkách“ před
hasičskou zbrojnicí. Vždy počátkem srpna, kdy se ve
Strunkovicích konala pouť k svátku sv. Dominika, zde
stávaly kolotoč, houpačky, střelnice, později i autodrom
a horská dráha či skluzavka. Je neuvěřitelné, že se do toho
omezeného prostoru všechny ty atrakce vtěsnaly. A odtud
se už pokračovalo k Pártlovu mlýnu. Vesnice po několika
staveních končila, cestou v lukách jsme se blížili k zátočině
Blanice a mezi vrbičkami a olšemi brzy začala prosvítat
bílá impozantní dvoupatrová stavba mlýna s výstavným
průčelím a s velkým přilehlým hospodářstvím. Mlynář,
strýc Theodor Pártl, byl nesmírně pracovitý, výkonný
a navíc velice skromný a laskavý muž. Jako jeden z mála
měl osobní auto, bylo to Aero 30. Za letních večerů, kdy
si na chvíli odskočil od práce ve mlýně, často venku na
lavičce probírali s mým otcem politické dění, později
průběh války a nakonec i nástup komunistů. Jeho žena
Ludmila, zvaná Milka, byla pravnučkou rolníka Ignáce
Cimrhanzla ze Zíchovce, stejně jako moje máti Anna, takže
to byly druhé sestřenice. A můj otec Slavoj byl pravnukem
Ign. Cimrhanzla. Pártlů mlýn měl pro nás obrovské a sotva
plně sdělitelné kouzlo a máme na něj se sestrou Janou
nepřeberné množství nádherných vzpomínek. Tak například
si vybavuji strýce na rozlehlé louce za mlýnem na obracečce
sena tažené koněm a seno intenzivně voní. Od mlýnice se
otvíral pohled na strunkovický kostel s červenou střechou

Pokračovali jsme pak kolem sedlářství pana Sebery, který
sedával a pracoval venku, a vkročili na most přes Blanici.
Byl to krásný typický venkovský obloukový železný most
a rádi jsme z něj pozorovali v mělké řece prohánějící se

Most přes Blanici
5

a na vzdálený Libín. Když byl ostře vidět, teta říkala, že
bude pršet. A jez na Blanici vše podmalovával svým
šuměním. Je beznadějné pokoušet se o adekvátní vylíčení
celé té krásy, a tak se vrátím zpět k hospodě „U Pešků“ na
hlavní strunkovickou ulici.
Šikmo přes ulici byl rohový dům na ostrově, který měl
zasklený výklenek se sochou ukřižovaného Krista. Naproti
byl „nóbl“ obchod pana Šaška. A odtud se ulice zvedala
do dosti strmého kopce. Vpravo jsme minuli Kampeličku
vyzdobenou mozaikou se svatým Václavem, vlevo bylo
pekařství pana Píchy, nad ním stavení pana Kopence
s nápisem „Auto-moto-velo-pneu“ a ještě výše holičství
pana Krbečka. Dále vpravo pak byla ulička s hostincem
pana Hanzlovského a zanedlouho jsme již stáli na kraji
náměstí u vchodu do kostela zasvěceného svatému
Dominikovi. Ještě pohled zpět na temně modrý „Obecní
les“ a vstoupili jsme dovnitř. Vždy znovu na nás zapůsobil
přívětivý prosvětlený interiér s krásným gotickým oknem
a rožmberskými růžemi na žebroví a svorníku gotické
klenby, to vše umocněno neustále čerstvou květinovou
výzdobou. K mým vzpomínkám na Strunkovice

Truhlářství p. Fencla, reklamní štít

neodmyslitelně patří vyzvánění z kostelní věže oznamující
poledne, klekání i jiné události. Nemýlím-li se, bylo to
jednočárkované ais v ladění 436.
Na konci náměstí se školou a farou (pilíře vjezdových vrat
byly zdobeny dvěma velkými kamennými koulemi) byl
obchod smíšeným zbožím strýce Václava Částky, jehož
žena Marie byla druhou sestřenicí naší máti. Strýc, vstřícný
rtuťovitý pomenší muž s černým knírkem, byl obchodník
tělem i duší. Charakteristickou vůni krámu nabitého
všemožným tovarem si přesně vybavuji a vzpomínám
též na emailové tabulky s reklamními nápisy, například
„Má matička každé ráno dříve než jdu do školy, uvaří mi
snídaníčko z Frankovky a Peroly“. Před krámem stála
benzinová pumpa, z níž se benzín čerpal ručně, bez motoru.
Pokračování příště.

Konec telefonních budek
Trocha historie
Poslední telefonní budku v ČR demontovali koncem června
letošního roku v Hlubyni na Příbramsku. Po 110 letech tak
končí v Česku éra telefonních budek, jejíž největší rozmach
je spojován s érou budování socialismu.
Za vše mohl Alexander Graham Bell, který již v roce
1876 uskutečnil první telefonní hovor. Sice jen z místnosti
do místnosti, ale uskutečnil. První telefonní budka byla
zprovozněna roku 1889 v Hartfordu (stát Connecticut
v USA), kde byl instalován vůbec první veřejný telefonní
automat na mince.
První telefonní linka na území Čech sloužila pro
dorozumívání v dole v Ledvicích a začala fungovat už
v roce 1881. O rok později (1882) byla v Praze zřízena první
telefonní ústředna. V prvních letech telefonizace se telefonní

automaty instalovaly právě na poštovních úřadech. První
veřejné pouliční automaty na mince zde byly nainstalovány
v roce 1911 a bylo to opět v Praze. Podle oficiálních statistik
dosáhl počet veřejných telefonních automatů svého maxima
v roce 2001 (evidováno 30 200). Následný rozvoj internetu
a mobilů byl začátkem konce telefonních budek. Klesající
počet hovorů a ukončení dotací budek ze strany státu vše
dovršil.
Jak to bylo u nás
Vzpomínal jsem na automaty, do nichž se za mého mládí
vhazoval padesátihaléř (následně vyšší a vyšší mince), až
po automaty na karty a prohrabával se kronikou a dobovými
materiály, ze kterých jsem zjistil:
V obecní kronice z r. 1986 se píše že „Okresní spoje
Prachatice rozšířily své služby a postavily u poštovního

KTERÉ VEŘEJNÉ TELEFONNÍ STANICE BYLY NEJHEZČÍ? TELEFONOVALI JSTE NĚKDY Z BUDKY?
BYLA DOBA VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH STANIC PRAVĚKEM? SBÍRALI JSTE TELEFONNÍ KARTY?
PŘEDBĚHL A. G. BELL JÁRU CIMRMANA? MAJÍ BUDKU NA HRADĚ? A CO NA TO MILOUŠ?
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úřadu veřejnou telefonní budku“ (Strunkovice u č.p. 95).
Následně byla zřízena telefonní budka na náměstí u obchodu.
Budka od staré pošty zmizela zřejmě v období před rokem
2002. Ta z náměstí byla demontována v červnu 2017.
Veřejný telefonní automat byl i ve Velkém Boru, odkud byl
v květnu 2008 odstraněn společností Telefónica O2 Czech
Republic z důvodu poklesu zájmu o jeho využití.
Pokud k danému tématu máte nějaké fotografické materiály
či doplňující a upřesňující informace, rádi se o ně podělíme
s čtenáři na stránkách Zpravodaje.
strejda Google, obecní kronika
a Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

Z činnosti TJ Sokol
Turistický oddíl
Vstup do ráje aneb Výlet do Rohanova
Sraz sokolek a ostatních výletnic byl na vlakovém nádraží
ve Strunkovicích nad Blanicí v úterý 25.5.2021 ve
12 : 00 hodin. Vystoupily jsme ve stanici Rohanov. Hned tu
vnímáme úplně jiný vzduch, než je dole ve městě. Dýchnul
na nás svojí už horskou čerstvostí. Vydaly jsme se po
lesní, lehce stoupající kamenité cestě a hned co krok, to
poesie. Co název rostlinky, to báseň či obraz. Uvítaly nás
lehce fialové kvítky večernice vonné neboli měsíčnice
lesní. Po chvilce ochutnáváme řeřišnici hořkou, jejíž lístky
připomínají chuťově ředkvičku a je výborná třeba na chléb
s tvarohem. Okolo roste kohoutek luční, který opravdu
nezapře své jméno - má růžové kvítky střapaté jako kohoutí
hřebínky. Dále potkáváme smolničku obecnou. Na jejím
stonku je takový tmavší úsek a ten je velmi lepkavý - prostě
jako smůla... Místy zasvitne zběhovec lesní plazivý, jehož
květ je jako modravá svíce kuželovitého tvaru. V trávě se
objevuje hluchavka žlutá, neboli pitulník žlutý a všude
okolo kvete knotovka červená. Shluky jejích kvítků jsou
jako načechrané polštáře. A tu naše zraky spočinuly na
obrovském kmenu vzrostlého habru, jenž má prý nejtěžší
dřevo z našich domácích dřevin. A dostáváme se k devětsilu.
Paní Jenka nám ukazuje, jak se z jeho listu utváří kornout na
lesní jahůdky. Další bylinka se jmenuje mařinka vonná. Má
jemný bílý kvítek a její malé množství se může přidávat
do vína pro vylepšení jeho účinku. Cestou ochutnáváme
šťavel kyselý, který je chuťově podobný šťovíku a v horku
výborně osvěží, má větší lístky ve tvaru srdce a připomíná
trojlístek. Na lesní pěšince nacházím starý velký dutý
smrkový pařez, který posloužil jako přírodní školka deseti
vysemeněným smrčkům. A těch malých jedliček všude
kolem! To je dnes dost vzácný jehličnan. Oproti ježatě
obrostlým smrkovým větvím má jedlička jehličí rostlé
naplocho. V tišině se modrá brčál barvínek a hned vedle
cvrliká lesní potůček, jehož voda má prý léčivé účinky.
Opláchly jsme si v něm ruce a obličeje a hned jsme všechny
omládly! ☺ Kolem se rozprostíraly koberce pomněnek
a Jana mi říká, že rusky se pomněnka řekne nězabůdka
a estonsky melespea - to je panečku krásný melodický
název. Místy vykukují jemně žlutavé kvítky orseje jarního
a růžovofialové kvítky plicníku lékařského. A tam, kde se

Valná hromada
V úterý 15. června se uskutečnila ve
sportovním areálu na Sokolské louce valná
hromada naší tělovýchovné jednoty. Toto
netradiční místo bylo zvoleno záměrně.
V areálu byl postaven stan a počasí vyzývalo k tomu, sejít
se zde. Schůzi řídila starostka jednoty sestra Jana Pártlová.
Nejbouřlivější částí schůze byla diskuse na téma využívání
areálu a zejména (ne)dodržování nočního klidu a hlasité
hudební produkce. Dalším tématem bylo poškozování
laviček a budov v areálu a neustále se opakující poházené
odpadky. Po diskusi došla řada i na občerstvení v podobě
piva a opečených vuřtů.

Foto: Karel Matějka

Strunkovický Ochotnický Spolek
Ve stanu na Sokolské louce se před prázdninami sešli
i členové Strunkovického ochotnického spolku. Bylo to
poslední setkání před prázdninami. Se zkouškami nové
autorské divadelní hry, jejíž premiéra je naplánována
na konec tohoto roku, se bude pokračovat až od září.
Částečně tak začínají divadelní prázdniny. Částečně proto,
že ochotníci by se rádi ještě během prázdnin předvedli
s poslední nastudovanou hrou, kterou je středověký sitkom
„Rytířova dcera“. Zda se termínově „sladí“, se uvidí.
Za TJ Sokol Strunkovice K. Matějka
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drží voda, kvetou blatouchy. Svojí typickou sytou žlutí
připomínají žloutky spokojených domácích slepiček. Také
jsme prošly zajímavým místem, kde se protíná 49°N
rovnoběžka s 14°E východním poledníkem. Pak jsme
se zastavily u nově opravené kaple sv. Markéty, kde nás
paní Liduška pohostila výbornými domácími zelňáčky. Po
malém odpočinku u kapličky se blížíme zpět k Prachaticím.
Na obzoru se bělá skalní lom a v dáli se vinou koleje...
Na kilometry jsme toho mnoho neušly, ale těch krásných
zážitků, vjemů a objevů bylo ten den nespočetně! Několik
z nás zůstalo v Prachaticích, někdo jel zpět vlakem a já
s Janou, Liduškou a Dášou jsme jely domů autobusem.
Při čekání na autobusové zastávce okolo nás chodil
zvláštní holoubek, který měl kroužky na obou nožičkách.
Možná to byl poštovní holoubek - posel dobrých zpráv...
Autobusem jsme projížděly průtrží mračen a pak se objevila

nádherná duhová brána, pod kterou jsme projely. Doma ve
Strunkovicích nás přivítalo zase sluníčko.
Byl to překrásný den, za který patří poděkování hlavně paní
Janě Pártlové, paní Věře Vondruškové a paní Mgr. Jence
Benešové a všem ostatním výletnicím, které nelení a jdou...
Velké díky a už se těším na další výlet!
Jolanka Kimlová z Blaničky

Blahopřejeme jubilantům
Běla Klímová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Šedivá • Strunkovice nad Blanicí
František Steinocher • Velký Bor
Jana Bošková • Strunkovice nad Blanicí
Václav Král • Protivec
Olga Sladová • Strunkovice nad Blanicí
Jan Šulák • Žíchovec
Zdeněk Žemlička • Strunkovice nad Blanicí
Miloslava Schönbauerová • Strunkovice nad Blanicí
Hana Taušová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Poustecký • Velký Bor

Foto: Věra Vondrušková

Naše řady opustila

Oznámení

• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice Helga Ivancová • Strunkovice nad Blanicí
nad Blanicí): 3.7., 17.7. a 31.7. od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
Do života vítáme
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 7. července. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem Anežka Kulišová • Strunkovice nad Blanicí
zanechte před svým domem.
Natálie Hakobyanová • Strunkovice nad Blanicí
• Knihovna Strunkovice oznamuje, že o prázdninách Aneta Křenková • Strunkovice nad Blanicí
(červenec, srpen) bude provozní doba omezena pouze na Alžběta Škodová • Strunkovice nad Blanicí
každé pondělí od 14:00 do 17:00 hodin.
• Ordinace obvodní lékařky MUDr. A. Vávrové
Inzerce
(Strunkovice) je 7. - 9. července uzavřena. Zastupuje
MUDr. Čejková ve své ordinaci v Prachaticích.
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
• Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
12.7.2021 od 08:00 do 18:00 hodin – Strunkovice,
práce. Tel: 773 935 103.
ul. Družstevní, Nádražní, Protivecká, Dlouhá, Zahradní
• Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
29.7.2021 od 08:00 do 10:00 hodin – celý Šipoun
vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete
29.7.2021 od 10:30 do 12:30 hodin – Šipoun samoty, celý
nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a
Protivec
pozůstalost. Tel: 722777672.
30.7.2021 od 08:30 do 10:30 hodin – celý Žíchovec
• Brigáda na úklid penzionu ve Strunkovicích, cca
30.7.2021 od 11:00 do 13:00 hodin – celé Svojnice
2 - 3 hodiny denně. Informace na tel.: 777 164 281.
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