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Umění odcházet…
Umění odcházet v přímém přenosu nezvládl Donald Trump.
Většina obyvatel Spojených států za čas zapomene na to, co
během svého čtyřletého působení ve funkci prezidenta USA
udělal dobře či špatně. Na konec jeho prezidentské kariéry
spojené s pěti mrtvými a útokem jeho sympatizantů na Bílý
dům se ale jen tak nezapomene.
Ve světle výše uvedených skutečností pak působí oznámení
poslance Miroslava Kalouska o předčasném ukončení
svého politického angažmá v dolní komoře Parlamentu ČR
jako balzám na duši. Trochu roztřeseným hlasem poděkoval

všem kolegům a omluvil se politickým rivalům, pokud
se jich někdy dotkl svými vystoupeními. Kultivované
ukončení hodné takového politického matadora. A to si
o expředsedovi TOP 09 můžeme každý myslet své. Inu,
není odcházení jako odcházení. Jediný, kdo toho může želet,
jsou bulvární plátky, protože v době covidové je každá
aférka dobrá. O tu se postaral poslanec Lubomír Volný,
když se v přímém přenosu popral při zasedání Poslanecké
sněmovny.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. • Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
se uskuteční ve středu 17. února 2020 od 18:30 hodin
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
pro rok 2021 zvyšuje o 30,- Kč. Pro trvale přihlášeného
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
obyvatele činí 680,- Kč za rok. Poplatek za svoz
domovního odpadu u rekreačních objektů je 680,- Kč.
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
• Příspěvky do březnového čísla Zpravodaje můžete
Splatnost poplatku je do 30.4.2021.
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
celková suma příliš zatěžující, můžete úhradu rozdělit do
více splátek. Celková suma však musí být uhrazena do
nejdéle do pátku 19. února 2021.
30. dubna.
• Poplatek za psa se pro rok 2021 nemění a je splatný do
15.2. příslušného kalendářního roku.
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Foto: Karel Matějka
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Kulturní a sportovní akce
S ohledem na neustále se měnící podmínky konání kulturních a sportovních akcí v důsledku koronavirové krize
program plánovaných akcí neuvádíme. Doporučujeme sledovat aktuální informace na plakátech, webu městyse
a v rozhlase městyse.

Z naší školy
Ve znamení sněhu
V prvním týdnu, po návratu z vánočních prázdnin, nás mile
překvapila sněhová nadílka, které jsme si s dětmi všichni
naplno užívali – sáňkovali jsme, bobovali, stavěli sněhuláky
a dováděli ve sněhu. Seznámili jsme se také s tradicí
svátku Tří králů (vyráběli jsme koruny, dramatizovali
příběh, kreslili Kašpara, Baltazara i Melichara, plnili různé
úkoly). Následující týden se ve školce opět nesl ve znamení
sněhu. Děti se seznamovaly s jeho vlastnostmi pomoci
smyslů, dělaly pokusy (pozorování změny skupenství
u sněhu a ledu), tvořily sněhuláky z papíru, zpívaly,
tancovaly a hrály tematické hry. V průběhu měsíce ledna
došlo také k velkým změnám ve třídě Koťat, ve které
se zrekonstruovala „odpočívárna / herna“. Dostala nový
nádech v podobě modré a šedivé barvy spolu s hracím
nábytkem, který ocení nejen chlapci.
Bc. Kristýna Šimsová, učitelka MŠ

Foto: 2x K. Šimsová

Nějak bylo… nějak bude…
Co bylo… bylo… je třeba jít „prostě“ dál! Před rokem
jsme na konci ledna měli za sebou den otevřených dveří
ve školce, návštěvu divadel v Praze a Vodňanech, bruslení
ve Vimperku, tradiční návštěvu Hospice. V plném proudu
byla školní kola soutěží ve zpěvu, recitaci či angličtině.
A čekal nás lyžařský výcvik. Dnes (psáno 22.1.) máme za
sebou divné a absolutně nestandardní pololetí a „vyhlídky
nevypadají zrovna růžově“. Ale musíme to nějak vydržet,
překonat a zvládnout, protože v naší škole je stále se na
co těšit – například prvostupňáci mají opravené šatny, na
druhostupňáky i děti ze školky čekají „téměř“ nové třídy
a školní znak už má finální podobu! Teď už jen nějak začít
2. pololetí, nějak si užít pololetní a jarní prázdniny a ono to
„nějak“ dopadne. Doufám, že to „nějak“ bude brzy a bude to
znamenat trvalý návrat dětí do školy!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: autor neznámý
PS: Dnešní foto z archivu (dnes tak trochu stylové) nás zavádí
na lyžařský výcvik v březnu roku 1998… foto z letošního výcviku bude
bohužel v archivu chybět!

Napsali jste nám
Vážení,
jmenuji se Marie, ale říkejte mi třeba
Máňa Mexická. Ne že bych se bála
pod svůj dopis podepsat, ale fotografie
a to, co Vám píšu do strunkovického
Zpravodaje, se mnohým nebude líbit
a já nestojím o to, aby mi někdo nadával,
nebo mazal něco na kliku.
Zasílám vám několik fotografií „místního umělce“, který se
sprejem vyřádil nejen v našem krásném sportovním areálu.
Nejde s tím něco udělat? Nemyslím jen opravit, přetřít…

ale lépe chytit a přetřít holí, nechat to všechno zaplatit.
Vždyť to opravit bude stát fůru peněz. Také mne velmi vadí
neustále vznikající skládky odpadků u kontejnerů na tříděný
odpad. Proč to tam lidi nosí, když tady mají sběrný dvůr?
Nejde tam dát nějaká kamera? A ještě fotografie z podle
mne nevhodného parkování. Teď v zimě ta auta někdy
stojí dost špatně. Nedá se tam pořádně prohrnovat a někde
ani chodit. Nemůže to vyřešit třeba policie, když už to lidi
normálně nenapadne? Proč neparkují na parkovišti?
S pozdravem za Strunkovice krásné Máňa M.
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Milá Marie, Máňo Mexická.
Děkuji za Váš příspěvek do našeho Zpravodaje. Mluvíte mi
z duše. Náprava všech uvedených problémů (a nejen těch)
je složitá, ale doufám, že se nám časem povede. A nyní
k Vašim připomínkám. Sprejera už řešíme a dojde tak
k opravám všech poškozených věcí a objektů, což vůbec
nebude laciné.
O ukládání odpadů a možnostech třídění už jsme se na
těchto stránkách něco napsali. Ale je to marné, je to marné,
je to marné…
Kamerový systém by určitě byl řešením, ale není to vůbec
levná záležitost, a když uvážíme, kam by všude bylo potřeba
jej nainstalovat, už by nám moc peněz na nic jiného nezbylo.

Několik výtečníků jsme již odhalili pomocí fotopastí. Dál
budeme pokračovat v osvětě, neboť je to všechno jen a jen
o lidech.
Nevhodné parkování. Kapitola sama pro sebe. Píšu o tom
stále, ale buď to lidi nečtou, nebo je jim to „šumák“. Jinak
by nikdo nepostavil auto na chodník na jedinou, ve sněhu
prometenou pěšinku tak, aby kolem nešlo projít. Co takhle
vzít lopatu a na místo pro auto si odházet sníh, když už jsem
línej zajet s autem o pár metrů dál na parkoviště. Buď to
lidem dojde, nebo jim to bude muset vysvětlit policie, a to
už nebude zadarmo.
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Těch nešvarů je ale daleko víc. Neustále pobíhající psi.
Chodníky plné psích exkrementů, které nám sem do
Strunkovic chodí dělat odjinud, protože všichni místní
pejskaři vám odpřísáhnou, že „jejich psi to teda nebyli“.
Každý šofér je zodpovědný za náklad, co veze, nakládá…
Ale skutečnost bývá zcela jiná. Co spadne přes sajtnu, je
jedno, hlavně že mě nikdo neviděl.
Ještě fotografie z pánského WC v kulturním domě. Takhle to
loni vypadalo po jednom z posledních dětských představení
v našem kině. Dětem k hraní posloužil veškerý toaletní
papír.
Na závěr kadibudka ve stráni na hřišti. Ta musela někoho
opravdu nas**t, že ji svalil dolů. Žádnou parádu tam sice
nedělala, ale když se ve sportovním areálu nekoná žádná
oficiální akce, aby byly otevřené záchody u parketu či
u fotbalového hřiště, nikam jinam si neodskočíte.
Tak uvidíme, jestli to někdo bude číst a jestli to pomůže.
Ještě jednou díky za Váš dopis, fotografie, čas a nápady.
S pozdravem „Za Strunkovice krásnější“
Ing. Karel Matějka, starosta

Očkování v domě s pečovatelskou službou
Jihočeský kraj ve spolupráci s obcemi a domy
s pečovatelskou službou (DPS) zorganizoval v těchto
zařízeních očkování seniorů proti COVID-19. K této akci
se připojil i městys Strunkovice nad Blanicí. Po rychlém
průzkumu zájmu o očkování mezi obyvateli našeho DPS,
který zajistila I. Kosmatová z Ledax ,o.p.s., zajišťující
zde pečovatelské služby, jsme s ředitelem prachatické
nemocnice Ing. M. Čarvašem doladili podrobnosti celé
akce. Očkování, během kterého bylo 1. dávkou vakcíny
proti COVID-19 oočkováno dvanáct našich spoluobčanů,
se uskutečnilo 28. ledna ve zdejším zdravotním středisku
u MUDr. A. Vávrové, kam klienty DPS dopravila
automobilem opět I. Kosmatová. Všem zúčastněným,
včetně zdravotní sestry V. Pechové, kteří se na této akci
podíleli, patří velký dík.
Pečovatelka Iveta Kosmatová, Ing. K. Matějka

Z činnosti TJ Sokol
Sportovní areál na Sokolské louce se
neustále vyvíjí. Je to dáno zejména
aktuálními potřebami našich sokolů
a ostatních návštěvníků sportovního
areálu. V současnosti T. J. Sokol
připravuje projektovou dokumentaci na
rekonstrukci stávajícího volejbalového hřiště s oplocením
z roku 2003. Umělý povrch je za hranicí životnosti a při
navlhnutí klouže. Nedostatečná je i současná velikost

a situování tohoto hřiště. Současnost ukazuje, že jedno
hřiště pro volejbal a nohejbal je nedostatečné. Množí se
i požadavky na výstavbu hřiště pro tenis. Nový návrh
antukového oploceného dvojhřiště, umožňující realizovat
všechny tyto aktivity, dané problémy odstraní. Tak snad
se to povede co nejdříve a nezůstane pouze u projektu na
papíře.
Za T.J. Sokol Karel Matějka
4

Stávající stav

Návrh nového hřiště

Svatební obřady
Trocha historie na úvod
Svatbou nebo chcete-li sňatkem, vzniká manželství. Tento
společenský obřad tady v různé formě existuje již od
nepaměti a odráží v sobě nejen náboženské, ale i sociální
poměry. Velký vliv na průběh svatebního obřadu měly
v minulosti církve. Církevní sňatky tvoří v současnosti
zhruba desetinu všech uzavřených manželství v naší
republice. Kromě církevních sňatků zde existují i občanské
(civilní) sňatky, které v současnosti převažují. Od roku 1990
(90 953 svateb) roční počet svateb v Čechách a na Moravě
klesal až do roku 2009, kdy bylo uskutečněno 47 862
svatebních obřadů. Následující roky pak pozvolna počet
uzavřených manželství rostl, až se v roce 2019 dostal na
hodnotu 54 870 obřadů.
Roku 1870 byl v Čechách povinný civilní sňatek u bezvěrců
a u příslušníků státem neuznaných církví. Roku 1919 byla
v Československu zavedena možnost výběru mezi civilní či
církevní formou sňatku. Dne 1. ledna 1950 vešel v platnost
zákon o občanském sňatku a o matričních úřadech. Od toho
dne převzaly všechny matriky národní výbory (NV). Tato
právní úprava, platná až do 1.7.1992, umožňovala uzavření
manželství pouze před věcně a místně příslušným MNV

(později OÚ), pověřeným vést matriku. Církevní sňatky
nebyly dovoleny, pokud jim nepředcházelo uzavření
manželství provedením občanského sňatku. Na základě
novelizace zákona o rodině z r. 1992 je církevní sňatek
v České republice úředně platným sňatkem a nemusí mu
předcházet sňatek civilní.
Právní úprava vzniku civilního i církevního manželství
je pak obsažena v novém občanském zákoníku
(zák. č. 89 / 2012 Sb.) a zní: Manželství se uzavírá sňatkem,
a to buď občanským před starostou, místostarostou nebo
pověřeným členem zastupitelstva obce, nebo církevním
před registrovanou církví.

JE LEPŠÍ VDÁT SE (OŽENIT SE) NEBO ŽÍT S PARTNEREM JEN TAK „NA HROMÁDCE“?
VYDRŽÍ MANŽELSTVÍ UZAVŘENÉ V KOSTELE DÉLE? KDE SE ŽENÍ INDIÁNI? JE ŽEHLIČKA DOBRÝ SVATEBNÍ DAR?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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Ze strunkovické kroniky
Strunkovická kronika se zápisy z roku 1950 píše o svatbách
ve Strunkovicích toto:
V tomto roce jest zákonem nařízen též občanský sňatek,
který se má konati na místním NV. Pro tuto věc je velikým
nákladem zřízena jedna místnost. První sňatek se konal
dne 12.1.1950, a to ze Žíchovce. Jako prvnímu páru
novomanželům darovala naše obec 5.000 - Kč a Žíchovecká
obec 2.000 - Kč.
Tento první sňatek se zřejmě týkal Františka Kučery
a Anežky Teskové (Žíchovec č.p. 9).
V roce 1950 vešel v platnost zákon, že všichni občané, kteří
chtějí uzavřít sňatek, musí po předložení osobních průkazů
uzavříti sňatek občanský. Svatební obřad je proveden
předsedou MNV za spoluúčasti matrikáře. K tomu účelu
byla zřízena oddávací síň, jejíž stěny byly vhodně
omalovány. Čelná stěna síně je dekorována červenou
látkou, v níž je umístěn státní znak. Dále je v síni busta
presidenta republiky, koberec, křesla a záclony. Vybavení
oddávací síně a její předsíně stálo 82 000,- Kčs. Teprve po
provedení občanského sňatku mohou novomanželé uzavřít
sňatek církevní.
Zápis z obecní kroniky z roku 1986 pak popisuje opětovné
úpravy oddávací síně takto:
Druhou akcí byla rekonstrukce obřadní síně v budově
MNV. Podle zpracované projektové dokumentace architekta
Ing. Hájka z Českých Budějovic měl být plánovaný finanční
náklad 250 tis. Kč. V prostorách MNV byly provedeny
omítky, podlahy, oprava elektrické instalace, výměna dveří,
vymalování a obložení stěn, které prováděl Dřevopodnik
Vimperk. Celkový náklad na opravu obřadní síně a vstupní
části do budovy činil 342 105,- Kč.

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 13.2. a 27.2., 13.3. a 27.3. od 9:00 do 12:00
hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 3. února. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Žádáme občany, aby parkovali automobily tak, aby mohlo
dojít v případě potřeby k úklidu a prohrnování sněhu.

Blahopřejeme jubilantům
Božena Tomaschková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Turková • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Brychová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Ira • Strunkovice nad Blanicí
Josef Šabršula • Strunkovice nad Blanicí
Jiřina Zemanová • Blanička
Růžena Fučíková • Strunkovice nad Blanicí
Jozef Wagner • Strunkovice nad Blanicí
Terezie Holátová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Kouba • Svojnice
Jan Gajdoš • Strunkovice nad Blanicí
Vladimír Veit • Strunkovice nad Blanicí
Jan Tušl • Strunkovice nad Blanicí
Jan Kašpar • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Augsberger • Strunkovice nad Blanicí
Jana Vlachová • Strunkovice nad Blanicí
Libuše Salajková • Strunkovice nad Blanicí

Naše řady opustily

Ze současnosti
V matričním obvodu Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí Jarmila Dvořáková • Strunkovice nad Blanicí
proběhlo v letech: 2017 - 9 sňatků (3x Strunkovice mimo Michaela Pulcová • Strunkovice nad Blanicí
obřadní síň, 6x zámek v Dubu, z toho 1x církevní sňatek). Dobromila Bartošová • Blanička
2018 - 22 sňatků (6x Strunkovice, z toho 4 v obřadní Ludmila Zikmundová • Strunkovice nad Blanicí
síni; 16x zámek v Dubu nebo na soukromém pozemku).
2019 - 9 sňatků (3x Strunkovice, 1x Hracholusky, 5x
Do života vítáme
zámek v Dubu). 2020 - 16 sňatků (6x Strunkovice, z toho
5x v obřadní síni a 1x na hřišti, 9x zámek v Dubu nebo na Tod Svoboda • Strunkovice nad Blanicí
soukromém pozemku, 1x kaple Hracholusky). Tento rok byl Ondřej Pastyřík • Strunkovice nad Blanicí
navíc poznamenán koronavirovou pandemií a řada svateb
se neuskutečnila. Trendem poslední doby jsou svatby na
Inzerce
soukromých pozemcích či v soukromých objektech.
Pro srovnání ještě uvádíme rok 1951, kdy bylo ve • Městys Strunkovice nad Blanicí nabízí k prodeji
Strunkovicích uzavřeno 11 občanských sňatků.
pozemek p. č. 372/1 (872 m2) v k.ú. Velký Bor. Cena za
strejda Google, teta Wikipedie, obecní kronika
1 m2/ 300,- Kč bez DPH. Vhodný jako stavební parcela.
a starosta Ing. K. Matějka) • Od 1.12.2020 je k dispozici byt 1+KK v domě
s pečovatelskou službou ve Strunkovicích. Byt je určen
pro soběstačné osoby pobírající starobní nebo invalidní
důchod. Zájemci se mohou hlásit na Úřadě městyse.
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
6

