ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Květen 2021

Tak vás tu máme, bratři…
S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny se Andrej Nynější vyjádření členů naší vlády budí rozpaky. Ministr
Babiš a Jan Hamáček předhání v tom, jak získat zpět průmyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil, že ruská
voličskou přízeň. Po zpackaném boji s covidovou pandemií společnost Rosatom bude vyřazena z účasti na tendru
je jakákoliv příležitost dobrá. Hlavně být vidět a slyšet, na dostavbu Dukovan, což je prý dostatečně razantní
a pokud možno víc než ten druhý.
odpověď na „Vrbětice“. Osobně by preferoval zklidnění
Důvodem k velkému gestu bylo tentokrát oznámení, že situace. Ministr vnitra a zahraničních věcí Hamáček bude
výbuch muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014 jednat s premiérem Babišem, zda jsou z české strany na
způsobili agenti ruské GRU a SVR. Padla silná slova a hlavy místě další odvetné kroky. Co asi tak uslyší Honza od
osmnácti špionů z ruské ambasády v Praze. Naše vláda však Andreje, který tvrdí, že šlo o útok na zboží, a ne státní
v téhle mezinárodní šachové partii není schopna rozmyslet terorismus? A prezident Zeman? Mlčí! Což je dost možná
jediný tah předem, natož aby odhadla, jak se zachová to nejrozumnější, co mstivý a prorusky orientovaný stařík
protihráč. A tak se stalo, že Vladimír Vladimírovič Putin z Hradu mohl udělat. Z výše uvedeného mám pocit, že naši
bouchl pěstí do stolu a slovy hrdiny jednoho legendárního páni ve vládě zakřičeli nahlas HURÁ, pak se lekli a krůpli
filmu řekl: „Když vy kachličky, tak my pudem do štoku“ si do trenek. Nerad bych, abychom po nějaké případné
a během čtyřiadvaceti hodin nechal z české ambasády normalizaci a kremelském poučení z krize, slovy Karla
v Moskvě vyhostit 20 diplomatů včetně zástupce konzula. Kryla, museli zase „rejt držkou v zemi“. A jestli si myslíte,
Na tahu jsou teď naši. Jakou zvolit strategii, aby ještě více že přeháním, podívejte se na ukrajinský Donbas či Krym.
Ing. Karel Matějka, starosta
nepopudili velkého rudého bratra, komunisty a jejich voliče,
Jardu Tvrdíka, podnikatele obchodující s Ruskem, mlčícího
děda vševěda na Hradě, a zároveň si to nerozházeli s našimi P. S.
občany, kteří požadují tvrdou a odpovídající reakci? Co dál, Psáno 20.4.2021.
abychom nevypadali jako hňupi, co požadují pomoc od „Není nic staršího, než včerejší noviny“
spojenců z EU a NATO a sami nehnou brvou?

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
uskuteční ve středu 19. května 2021 od 18:30 hodin
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
• Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému • Příspěvky do červnového čísla Zpravodaje můžete
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
nejdéle do čtvrtka 20. května 2021.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva

Ze Strunkovic až na kraj světa str. 4

Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
14.4.2021 po projednání a hlasování:
• Schválilo prodej pozemku KN 374/15, díl a (176 m2)
v k.ú. Velký Bor Tereze Peckové (Nová 256, Strunkovice
nad Blanicí) a Michalu Kalickému (Strunkovice nad
Blanicí 274).
• Schválilo uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou,
a.s., na financování koupě zdravotního střediska ve
Strunkovicích n. Bl.
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu
o dílo na dodávku nábytku pro zakázku „Dodávka
vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“

Foto: Lumír Vozábal
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s Janem Koštejnem (Dlouhá 285, 384 26 Strunkovice nad
rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, cest
a zpevněných ploch areálu MŠ a II. stupně ZŠ. Bude se
Blanicí).
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu
realizovat pouze v případě přidělení dotace, což by mělo
být známo do konce května.
o dílo na dodávku IT vybavení pro zakázku „Dodávka
vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad • Schválilo podání žádosti o dotaci ze 7. výzvy MAS
Blanicí“ s firmou AV Media Systems, a.s. (Pražská 63,
Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 7 Žijeme
venkovem na financování projektu „Revitalizace zahrady
102 00 Praha 10).
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu
MŠ a ZŠ Strunkovice – 1. etapa“. Jedná se o zahradu
v areálu MŠ Strunkovice. Revitalizace zahrnuje terénní
o dílo na akci „Oprava a modernizace bytových domů
Strunkovice n. Bl. č. p. 297 a 293“ s firmou SABBIA, s.r.o.
úpravy, instalace dětských herních prvků, mobiliáře
a související výsadbu zeleně.
Akce zahrnuje zateplení obvodového zdiva a bude se
realizovat pouze v případě přidělení dotace, což by mělo
být známo do konce května.
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
• Schválilo, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
o dílo na akci „Dvůr ZŠ a MŠ“ s firmou Strabag, a.s. stránkách městyse (úřad městyse / zápisy ze zastupitelstev)
(Vodňanská 333, 383 01 Prachatice). Akce zahrnuje www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.

Z naší školy
… tak už tu nejsem…
Jedna moje spolupracovnice se mě nedávno ptala: „Co tam, Fota zachycují dny od 12.4., kdy 1. stupeň „rotuje“, 2. stupeň
do toho Zpravodaje, prosím tě, pořád dáváš… a zvlášť teď?“ „distancuje“ a do MŠ dorazili předškoláci. Nevím, jestli jsou
– myšleno v „koronavirovém uzavření škol“.
zachycené okamžiky k pobavení či k pláči, každopádně je
Pro mě je každoměsíční příspěvek do Zpravodaje taková to realita.
„příjemná morální povinnost!“ – z toho tedy vyplývá, že Klidné dny.
pokud ve Zpravodaji bude chybět příspěvek za školu, tak už
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
tu prostě asi nejsem…

4. třída

5. třída

3. třída

on-line 8. třída

on-line 9. třída

Mateřská škola
Foto: P. Maříková, M. Malá
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Ukliďme spolu Mexiko
Již se stává tradicí, že odpadky jsou tvořeny z podstatné
části PET lahvemi od piva Braník. Je tedy zcela evidentní,
že milovník či milovnice této značky na cestě od Netolic
do Strunkovic (oběma směry) zásobuje stoky prázdnými
lahvemi, byť například v Boru míjí kontejner na plast, kam
by lahve mohl snadno odložit. Inu, aspoň je co sbírat…
Strunkovičtí dospěláci i rodiče s dětmi se pak v sobotu
17.4. vydali na úklid v samotném městysu. Nasbírali při
něm 11 pytlů odpadků. Nejvíce kolem kulturního domu,
hřiště u školy a ve sportovním areálu. Mezitím hasiči ze
Strunkovic brigádničili na II. stupni ZŠ, kam stěhovali
materiál na zateplení půdních prostor. Do konce měsíce je
pak ještě čeká čištění okapů na ZŠ, MŠ a kině.
Je dost pravděpodobné, že se do úklidu zapojilo daleko
více našich spoluobčanů a hasičů, kteří tak činí každý rok
a kterým není vzhled Strunkovic a všech jeho místních částí
lhostejný. Všem za pomoc patří velké poděkování.
Ing. Karel Matějka, starosta

Výzva na úklid Strunkovic a okolí, kterou vyhlásil oddíl
Pilates při T. J. Sokol a Městys Strunkovice na 17. dubna,
se setkala s odezvou. V zásadě je jedno, kdy a kdo přiložil
ruku k dílu. Důležitý byl výsledek.
Celou akci odstartovali každoročním úklidem velkoborští
hasiči. Ti sbírali odpadky u cest vedoucích do Velkého
Boru. Cituji ze zaslané zprávy od starosty SDH JUDr. Pavla
Čížkovského:

Foto: Šárka Nováková

Strunkovické sluneční hodiny
Víte, že obnoveným slunečním hodinám na našem kostele
je již čtvrt století?
Při poslední opravě fasády kostela sv. Dominika byl na
jeho jižní straně objeven trn původních slunečních hodin.
Protože jejich velikost a motiv nebylo možné v žádných

dochovaných pramenech bezpečně zjistit, vypracoval
v r. 1995 na žádost obce a farnosti jejich nový návrh
doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc. z Českých Budějovic.
Při ztvárňování vycházel z historického uspořádání
částí stavby kostela (od rané gotiky z 2. pol. 13. století
až po barokní přístavby a úpravy v 18. století) a z jeho
dominantního umístění uprostřed městysu. Rozhodl se pro
symbolické spojení světských a církevních tradic místa,
a to ztvárněním dochovaného původního erbu Strunkovic
s rožmberskou pětilistou růží a hradební věží, který doplnil
v horní části znaku nápisem názvu městyse a čísly v pásu po
obvodu hodin v gotizujícím stylu jako upomínku na historii
založení kostela.
Po schválení všemi orgány byla malba ve velikosti
120 cm (výška) x 90 cm (šířka) zahájena koncem března
1996, dokončena 30. dubna a v květnu téhož roku předána.
Na realizaci slunečních hodin se spolu s doc. Radko
Chodurou podílely i dvě studentky výtvarného oboru
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Marie Bílá a Eva
Drančáková.
Mgr. Jana Pártlová, Strunkovice

Foto: T. Pártl • Sluneční hodiny (1996)

Stavební akce v ul. Protivecká
Mezi stavební akce, které jsou nejviditelnější a zasáhnou
do běžného života řady obyvatel Strunkovic, je přeložka
vzdušného elektrického vedení do země. Trasa této přeložky
vede od mostu ulicí Protivecká až k železničnímu přejezdu.
Tato akce, kterou pro eg. d (E. ON) provádí firma Unielektro
Strakonice, si vyžádá v dané lokalitě kompletní nové rozvody
a světla veřejného osvětlení. Všechny tyto práce jsou součástí
projektu postupné revitalizace ul. Protivecká. Jelikož většina
výkopových prací bude prováděna v chodnících, je potřeba
zde počítat s částečným omezením pohybu. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka
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Ze Strunkovic až na kraj světa
První etapa vedla přes Rakousko až do italské Florencie. Zde
měli páni řidiči povinnou přestávku a my jsme se nechali
okouzlovat nádherou renesančního města na řece Arno.
Most Zlatníků, Palazzo Vecchio a mnoho dalšího. Řidiči si
odpočinuli a pokračovali jsme dál. Trávili jsme druhou noc
v autobusu a 17.5. jsme dorazili do cíle, kempu v Briaticu.
Byli jsme první skupinou, která zde v tom roce s cestovkou
byla, a tak jsme ve stínu plodících pomerančovníků museli
nejprve postavit stany a ubytovat se. Autobus odjel zpět do
Česka.

V druhé polovině května uplyne 25 let od školního výletu
žáků ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí do jižní Itálie a na
Sicílii. Účastníci stále vzpomínají na množství zážitků,
které jim výlet přinesl.
Jak to ale začalo. V květnu 1995 jsem se zúčastnil jako
pedagogický dozor výletu studentů jednoho pražského
gymnázia do jižní Itálie až na jih Sicílie.
Po návratu jsem žákům ve Strunkovicích vyprávěl své
zážitky, promítal obrázky.
Tak se stalo, že se děti ozvaly: „My chceme také do Itálie.“
Nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Před námi byly
hlavní prázdniny. V září, po návratu z prázdnin, se ozvalo:
„Co bude s tou Itálií?“ Viděl jsem, že to děti i jejich rodiče
myslí vážně. Začal jsem jednat s cestovkou a v okolních
školách jsem hledal zájemce na doplnění. Několik dětí pak
bylo z Husince a z prachatické stanice Dřípatka.
Nastal květen roku 1996 a blížil se den odjezdu 15.5.
Odpoledne dorazil autobus s dvěma řidiči, vedoucím
cestovní agentury a panem kuchařem, který se po celou
dobu naše pobytu dobře staral o naše žaludky. Postupně
jsme naložili všech třicet účastníků (dětí) a čtyři členy
doprovodu, kterými byli paní učitelka Eva Sahulová, paní
Helena Klimešová (Dřípatka), MUDr. Beata Vozábalová
(zdravotník) a moje maličkost.

Foto: Lumír Vozábal • Tak jsme jedli

Foto: Lumír Vozábal • Strunkovičtí vulkanologové
Foto: Lumír Vozábal • Příjezd do Florencie

JAK SE POZNÁ KRAJ SVĚTA? JE KRAJ SVĚTA I KONEC SVĚTA? BYDLÍ NA KONCI SVĚTA MAFIE?
CO PŘEDPOVĚDĚL NOSTRADAMUS? SMĚŘUJEME KE KONCI SVĚTA? KAM SMĚŘUJE VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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Foto: Lumír Vozábal • Na pláži
Foto: Lumír Vozábal • V pobřežní jeskyni

byla Tropea. Největší dobrodružství nás však teprve
čekalo. Nejprve vlakem, pak trajektem přes Messinskou
úžinu a opět vlakem do města Taormina. Jsme na Sicílii.
Poznávání zákoutí, uliček, a hlavně antické divadlo, kde
si všichni mohli zkusit, jak dobře bylo slyšet z pódia až do
poslední řady nahoře. A z horní řady amfiteátru výhled na
nejvyšší činnou sopku Evropy, Etnu. To ale nebylo vše. Dvě
třetiny výpravy se stejnou cestou vrátily do Briatica a zbytek
pokračoval dál za dobrodružstvím. Čekaly nás Liparské
(též Eolské) ostrovy. První cíl, ostrov Vulcano. Noc „pod
širákem“, výstup na vrchol, sestup do kráteru. Také koupel
v sirném jezírku, ale i zkušenost, že voda a sirné plyny tvoří
kyselinu. Kdo si nedal poradit, měl díru v silonovém obalu
spacáku.
Druhý ostrov Lipari měl být pouze přestupní zastávkou
pro plavbu na činnou sopku Stromboli. Leč chybička se
vloudila. Lodníci plující na Stromboli stávkovali, a my
měli zakoupené lodní lístky. Dopravci se však zachovali
dobře a nalodili nás na jinou loď, která obeplouvala všechny
zbývající Liparské ostrovy. I to byl zážitek. Dopluli jsme
zpět na Sicílii, dál vlakem, trajektem a zase vlakem do
Briatica. Náš pobyt na jihu slunné Itálie se blížil ke konci.
Nastal 25. květen, my jsme si zabalili a vyčkali příjezdu
autobusu, který z Čech přivezl novou skupinu dětí, která
nás vystřídala. Nás čekala noční jízda do posledního
cíle, věčného města Říma. Celý den jsme poznávali toto
úžasné město plné antiky, ale i renesance. Prostě dějepis na
vlastní kůži. Nemohli jsme vynechat návštěvu nejmenšího
státu světa, Vatikánu. Bylo 26.5., byly Svatodušní svátky
a vatikánská muzea byla přístupná zdarma. Využili jsme
toho, a tak se děti mohly podívat i do Sixtinské kaple,
mistrně vyzdobené slavným Michelangelem. Navštívili
jsme též baziliku sv. Petra s výstupem na ochoz kopule.
Prostě nekonečně zážitků. Následoval poslední nástup do
autobusu a příští cíl domov.
Strunkovice nad Blanicí a okolí. Bylo 27.5.1996. Celou
cestu a náš pobyt majitel cestovky filmově zdokumentoval
a všichni účastníci posléze získali video z této zajímavé
a dobrodružné cesty. Plánoval jsem u příležitosti tohoto
výročí naší cesty setkání s promítnutím zmíněného filmu,
ale situace nám zatím nepřeje. Tak uvidíme.
Lumír Vozábal

Foto: Lumír Vozábal • V amfiteátru

Foto: Lumír Vozábal • Nocleh na ostrově Vulkáno

Nám začalo to pravé dobrodružství. Na pláž jsme to měli
několik set metrů, ale ležení na písku nebyl ten hlavní cíl.
Vedle pláže byl malý rybářský přístav a ochotní rybáři nám
ukazovali, co lze z moře vylovit. Tak jsme viděli chobotnice,
rejnoky, kraby, mnoha dalších druhů. Dokonce i měsíčníka.
Také jsme se sami pokoušeli ulovit a hlavně nasbírat různé
mořské potvůrky. Chtěli jsme poznat a dětem ukázat i život
v této části „světa“. Prohlédli jsme si městečko Briatico,
vlakem jsme dojeli do dalšího pobřežního místa, kterým
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Blížíme se do finále

Blahopřejeme jubilantům
Rozálie Kaňková • Strunkovice nad Blanicí
Květoslav Pálka • Strunkovice nad Blanicí
Anna Fackenbergová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Alenka • Strunkovice nad Blanicí
Bernard Lainka • Šipoun
Helena Mušková • Svojnice
Milada Sloupová • Šipoun
Jaroslava Ostádalová • Strunkovice nad Blanicí
Marie Maříková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Pánková • Strunkovice nad Blanicí
Hana Kalistová • Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Gajdošová • Strunkovice nad Blanicí
Paulina Hovorková • Strunkovice nad Blanicí
Jan Penc • Blanička
František Tauš • Strunkovice nad Blanicí

I když si poslední dobou děti z naší ZŠ díky
protiepidemickým opatřením moc školních lavic neužily,
všichni pevně doufáme, že se situace co nejdříve zlepší
a umožní návrat žáků do škol. A právě pro naše školáky
se v podkroví budovy I. stupně a Úřadu městyse dokončují
3 speciální učebny (přírodovědná, počítačová a jazyková).
Na fotografii můžete vidět, jak se stavební práce blíží do
finále. Následovat bude ještě dodávka vnitřního vybavení
(nábytek, interaktivní tabule, počítačová technika…), což
by mělo být hotovo nejdéle do konce prázdnin.

Naše řady opustil
Josef Šandera • Svojnice

Do života vítáme
Johanka Mottlová • Strunkovice nad Blanicí
Šimon Mottl • Strunkovice nad Blanicí
Jana Klímová • Strunkovice nad Blanicí
Foto: Karel Matějka

Inzerce

• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.
Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
• Hledám dlouhodobý pronájem menšího bytu ve
nad Blanicí): 8.5. a 22.5. od 9:00 do 12:00 hodin.
Strunkovicích a mám zájem o koupi zahrady ve
Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
Strunkovicích. Tel. 722 418 822.
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 5. května. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
Přerušení dodávky elektrické energie: 4.5.2021 od 8:00
do 11:00 hodin, Strunkovice, ul. Hřbitovní
S potěšením oznamujeme, že knihovna Městyse
Strunkovice nad Blanicí je při dodržení platných
hygienických opatření opět v provozu. Otevřeno je
v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do17:00 hodin. Čeká
zde na Vás řada nových knih, které byly zakoupeny již
v listopadu loňského roku. Široká nabídka (detektivky,
historické romány, literatura faktu, životopisy, cestopisy)
uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Těším se na Vaši
návštěvu.
Mgr. Eva Sahulová
Od 30. dubna zahájila provoz nová autobusová linka
na trase Volary – Prachatice – Svojnice - Strunkovice
- Vodňany – Písek - Praha a zpět.

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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Sazba: DTP studio BoD, e-mail: dtp@bod.cz, tel.: 777 22 92 73
6

