ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Červen 2021

Symbol…
V půlce května vyrostl ve sportovním areálu na Sokolské
louce jako každé jaro stan. Stan zastřešující lavičky
u tanečního parketu. Stan jako předzvěst návratu do
normálu, na který se všichni tak těšíme. Symbol setkávání
a pospolitosti. Otázkou zůstává, zda symbol přežije případné
koronavirové mutace, které by jeho využití dozajista
omezily, nebo jej dříve odstaví z provozu neustálé ataky

místních mládežníků, kteří evidentně netuší, co všechno
takový stan snese a kolik peněz stál. A až se to někomu
z nich podaří zjistit, až si ověří, kolik taková plachta či
tyč stanu (ne)vydrží, bude se divit. Hlavně tomu, kolik ho
taková „sranda“ bude stát.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
uskuteční ve středu 23. června 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 červencového 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 pátku 18. června 2021.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
a ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ s firmou Sid.pt. spol. s r.o.
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
(Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice). Pokud městys
28.4.2021 a 19.5.2021 po projednání a hlasování:
• Schválilo na základě výběrového řízení uzavřít smlouvu
obdrží na výše uvedenou akci dotaci, bude se realizovat
rekonstrukce zbývající vnitřní části úřadu městyse
o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Protivecká,
a kompletní fasáda budovy úřadu a budovy 1. stupně ZŠ.
Strunkovice n. Bl.“ s firmou Unielektro Strakonice s.r.o.
V případě neobdržení dotace dojde k rekonstrukci pouze
(Radošovice 149, 386 01 Strakonice).
vnitřních prostor úřadu.
• Schválilo Účetní závěrku a Závěrečný účet městyse
k 31.12.2020 a vyslovuje souhlas s celoročním • Schválilo zveřejnění záměru na prodej části (cca 24 m2)
pozemku 168/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Cena
hospodařením městyse bez výhrad.
600,- Kč/m2.
• Jmenovalo (za zřizovatele) pro funkční období 2021
– 2024 do školské rady ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí • Schválilo zveřejnění záměru na směnu části (99 m2)
pozemku 1306/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za část
Mgr. Hanu Pártlovou.
(67 m2) pozemku 454 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
• Schválilo na základě výběrového řízení uzavřít smlouvu
o dílo na akci „Rekonstrukce budovy úřadu městyse • Schválilo prodej částí pozemku 897/1 v k.ú. Strunkovice
nad Blanicí:
Rudolfu Kellnerovi a Janě Kellnerové (Dlouhá 290,
Strunkovice n. Bl.) - cca 400 m2.
Rudolfu Touškovi (Dlouhá 288, Strunkovice n. Bl.) - cca
250 m2.
Stanislavu Hazukovi (Dlouhá 286, Strunkovice n. Bl.)
- cca 250 m2.
Janu Koštejnovi (Dlouhá 285, Strunkovice n. Bl.) - cca
220 m2.
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse (úřad městyse / zápisy ze zastupitelstev)
www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.

Strunkovice versus Strunkovice str. 9
Foto: Helena Matějková (2007)
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Kulturní a sportovní akce
• TJ SOKOL Strunkovice ve spolupráci s Městysem • Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 26. června Memoriál J. Mottla
Strunkovic nad Blanicí srdečně zvou na XXI. ročník
ve střelbě z pistole. Začátek v 9:00 hodin na střelnici ve
výstavy Foto na provázku 2021 s tímto programem:
Strunkovicích nad Blanicí.
Sobota 5. června
Připravujeme na červenec:
KD Strunkovice nad Blanicí
10:00 hod.
Vernisáž fotografické výstavy
• Dětský den – vítání prázdnin (Velký Bor, 3.7.)
10:15 hod. Jazzová pianistka Beata Hlavenková
• Tancovačka na návsi (Protivec, 3.7.)
(výstava otevřena od 10:00 do 18:00 hodin)
• 13. ročník „Setkání legend“, fotbalová exhibice
Sportovní areál na Sokolské louce
internacionálů a umělců versus TJ Blaník
(Strunkovice, sportovní areál, 18.7.)
18:00 hod. LUCKY BREW
• „Blanická smeč“ – turnaj ve volejbale
20:00 hod.
Ondřej Fencl a HROMOSVOD
(křest CD „Na kraji nebe“)
(Strunkovice, hřiště na Sokolské louce, 24.7.)
22:00 hod.
Luboš Pospíšil & 5P
Vstupné 200,- Kč.

Z naší školy

Jsme všichni…
Magické datum 24.5.2021 poslalo do strunkovické školy
a školky všechny děti a žáky. Děkuji všem zaměstnancům
školy, rodičům a dětem za „dost šílené“ měsíce, které jsme
spolu přežili, a doufám, že nás tento opravdu „divný čas“
posunul kupředu… říká se „ke světlejším zítřkům“?
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

neděle 6. června
KD Strunkovice nad Blanicí
10:00 hod. Výstava Foto na provázku
12:15 hod. Vyhlášení výsledků fotografické soutěže
a ukončení výstavy
Kino Strunkovice nad Blanicí
10:00 hod. CESTOVATELSKÉ PROJEKCE
Lucie Rambousková
– Mým levým okem (Šumava)
Vladislav Hošek
– Čína, Sečuán, Tibet
Karel Matějka
– Bohatýrská trilogie (Srbsko, Rumunsko)
T.J. Sokol
Strunkovice nad Blanicí
Vás srdečně zve na

Neděle 6. června
KD Strunkovice nad Blanicí

10:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY
10:15 Jazzová pianistka
BEATA HLAVENKOVÁ
Výstava bude otevřena
od 10:00 do 18:00 hodin.

10:00 VÝSTAVA FOTO NA PROVÁZKU
12:15 Vyhlášení výsledků FOTOSOUTĚŽE
a ukončení výstavy

G

LUCKY BREW

O

ONDŘEJ FENCL
&
HROMOSVOD

KINO Strunkovice nad Blanicí
10:00 CESTOVATELSKÉ PROJEKCE
Lucie Rambousková
- Mým levým okem (Šumava)

Parket na Sokolské louce
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Foto: P. Maříková • Máme novou třídu.

Sobota 5. června
KD Strunkovice nad Blanicí

Vladislav Hošek - Čína, Sečuán, Tibet

od 18:00 hodin

Karel Matějka - Bohatýrská trilogie
(Srbsko, Rumunsko)

Křest CD „NA KRAJI NEBE“
od 20:00 hodin

P

LUBOŠ POSPÍŠIL
&

5P

od 22:00 hodin

© 2021 Mgr.A. Jolana Kimlová a DTP studio BoD - www.bod.cz
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ročník
fotografické výstavy
amatérských fotografů
z celé České republiky,
která se koná 5.6. - 6.6.2021
v Kulturním domě
ve Strunkovicích nad Blanicí

Kde není uvedeno jinak je vstupné dobrovolné.
Pořadatel výstavy

Záštita výstavy

A.P.C. Agentura Partners Consulting s.r.o.
České Budějovice

Sid.pt
spol. s.r.o.

Městys
Strunkovice nad Blanicí

• Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad
Blanicí, pořádá v sobotu 12. června Dětský den. Závody
ve střelbě ze vzduchové pušky pro děti a mládež začínají
v 10:00 hodin na střelnici ve Strunkovicích nad Blanicí.

Foto: P. Maříková • Máme nové auto.
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Foto: P. Maříková • Máme novou 1. lavičku.

Foto: P. Maříková • Máme novou 2. lavičku.

Foto: P. Maříková • Máme novou sborovnu.

Foto: P. Maříková • Máme nové „šoupačky“.

Neznámý osud obrazu – vzpomene si ještě někdo?
Vážení čtenáři, obrátila se na nejlepší český román). Církevní a světská matrika se co do
nás Michaela Jindová, která příčiny úmrtí Berty baronky von Gamerra různí, dle jedné
na základě pověření od barona zemřela ve dvaceti pěti letech na vykrvácení při porodu,
Battaglii ze Zámku Dub dle druhé zemřela na tuberkulózu. Ať již byla příčina smrti
u Prachatic hledá jakoukoli kterákoli z výše uvedených, nesporné je, že zemřela velmi
informaci
o
posmrtném mladá a její jediný portrét je právě tento posmrtný, po
portrétu Berty baronky von kterém pátráme.
Gamerra, v románu Bohumila Baron Battaglia by rád obraz vypátral, a pokud by někdo
Havlasy
„Tiché
vody“ o tomto obrazu věděl, rád by jednal o jeho zapůjčení či
vystupující jako sestra Amata odkoupení na zámek Dub u Prachatic, kde by mohl viset
Valerie. Autor neznámý, stejně v místnosti, kde se Berta údajně zastřelila. Obraz může
jako dnešní uložení obrazu. být znám nikoli pod pravým jménem Berta, ale pod
Portrét byl za první republiky uložen v bavorovském románovým jménem Amata Valerie či pod označením
muzeu.
„hrdinka Havlasových Tichých vod“ apod. K dispozici je
Jde nám o následující: pátráme po posmrtném portrétu pouze tato černobílá fotografie.
Berty baronky von Gamerra pořízeném neznámým autorem Díky zveřejněné fotografii doufáme, že obraz může být
v polovině 19. století, tento obraz byl uložen v Muzeu u někoho z Vás uložen a neví se, kdo je na něm zpodobněná
v Bavorově. Berta baronka von Gamerra byla neteří dívka. Za jakoukoli zprávu o obrazu předem děkujeme.
Moritze von Henikstein, který zámek Dub u Prachatic Telefon: 603 539 711,
vlastnil v letech 1839 – 1865 a Berta se na zámku roku 1859 e-mail: Michaela. Jindova@seznam.cz
údajně zastřelila (dle známého románu Bohumila Havlasy
Michaela Jindová
Tiché vody z roku 1876, který byl ve své době považován za
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Jak vznikla naše vesnička Blanička?
Ať dělám, co dělám, nenacházím žádné bližší historické
prameny ani fotodokumentaci o jejím vzniku. A tak mě
napadlo vymyslet si krátkou pohádku, jak se třeba mohla
naše vesnička zrodit.
Jednou, kdysi dávno, šel po jarních lukách Pocestný
bez domova. Vydal se jen tak z radosti procházkou, až
došel do velké Blanice. Tam, co stojí dodnes překrásný
románskogotický kostel sv. Jiljí. Aby si trochu odpočinul
po dlouhé cestě, usedl u kostela do stínu pod rozkvetlé
stromy. Díval se do dáli přes luka, přes řeku Blanici a Zlatý
potok. Když si trochu odpočinul, vydal se údolím na další
pouť. Slunce už zapadalo, říčka šuměla a najednou ozvala
se písnička. Zpíval ji ptáček Modráček. Pocestný šel za tím
ptačím hláskem, až došel na jedno zvláštní místo a řekl si:
„Tady bych si přál být DOMA.“ Nelenil a začal sbírat kameny.
A zanedlouho na tom místě postavil kapličku a zasadil u ní
dva kaštany. Po nějakém čase se tu objevila Víla a pomáhala
mu při práci. Ta Víla se jmenovala Blanička a psal se rok
1874. Po čase se Víle a Pocestnému narodil malý synek. Teď
už se všichni nevešli jen pod kaštany a taky jim byla zima.
A tak společně postavili první chaloupku. Spokojeně tu žili
s překrásným výhledem na ten nádherný blanický kostel.
Uběhlo pár let a jejich synek měl také synka a ten měl
pak také synka a dcerušku. A tak postupně vznikaly další
chaloupky. Pocestného napadlo pojmenovat tuto vesničku
po své milé. Po své Víle Blaničce.
A tak vznikla ta naše vesnička BLANIČKA.
Jolanka Kimlová z Blaničky

Autorka: Jolanka Kimlová

Vzpomínka na Strunkovice nad Blanicí mého mládí
Vážení čtenáři. Publikujeme zde 1. část 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
dokumentující danou dobu a místa.

„Jak vlny větru osením po tobě hrají mé vzpomínky a touhy,
rodný kraji!“
Svatopluk Čech
Tento verš mne napadá, chystám-li se psát o Strunkovicích,
i když ty samozřejmě nejsou mým rodištěm.
Jezdili jsme do Strunkovic na prázdniny do naší vily1)
od časného mládí až do počátku padesátých let. Pak
začaly v okolí vyrůstat nevzhledné objekty komunisty
nuceně založeného JZD a navíc nám bylo nařízeno trvale
pronajmout přízemní místnosti vily panu Janu Veselému,
správci hospodářského družstva. A tak pobyt tam ztratil své
kouzlo a vila byla s přetěžkým srdcem prodána místnímu
zájemci.
Bylo tam nádherně. U vily byla zahrada o rozloze jednoho
hektaru, v níž bylo přes dvě stě ovocných stromů, hlavně
jabloní. Hned za plotem byla pila, ale doléhající pracovní
hluk jsme kupodivu naprosto nepociťovali jako něco
rušivého. A za pilou bylo krásné typicky české nádražíčko
z dob rakouského mocnářství se žlutou omítkou, zavěšenými
koši s květinami a se zahrádkou pana přednosty. Za války
stál na nádražní budově nad českým názvem stanice
hranatým gotickým písmem vyvedený německý nápis
„Strunkowitz an der Flanitz“. Jako děti jsme rády od vily
sledovaly posunování nákladních vagonů a pískaly jsme

Sourozenci Slavoj Černý
a Jana Götze – Černá
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jména padlých v 1. světové válce. Pokračovali jsme kolem
obchodu smíšeným zbožím přívětivého pana Tomáše
Capůrky5) a o několik stavení dál kolem obdobného
obchodu zasmušilého pana Hrašeho6) (on i jeho syn
připomínali filmové postavy Jindřicha Plachty) a již jsme
byli u poněkud tajemně až strašidelně na nás působící vily
pana rady Ackerleho, skryté v tmavé zarostlé zahradě. Na
chodníku před zahradou stál kamenný kříž s Kristem, vždy
ozdobený květy, a to také bylo jedno z míst, kde obecní
zřízenec bubnováním svolával občany z okolních stavení,
aby jim přečetl vyhlášku a informace vedení obce.

přitom na píšťalky stejně jako posunovači, kteří si pak přišli
rodičům stěžovat, že je to mate.
Když jsme se z vily, která stála na samém konci zástavby,
vypravili do městečka, nejprve jsme přešli vlakové koleje
a vychutnali si pryskyřičnou vůni kmenů připravených tam
k naložení na vlak. Z mírného návrší pak jsme scházeli dolů,
minuli půvabnou vilku vlídných strýce a tety Rezkových2),
přišli k mírně nachýlené kapličce3) u rozložité a v době
květu intenzivně vonící lípy a zahnuli vlevo kolem budovy
chudobince4) (jak nevzpomenout na „Okresní město“ Karla
Poláčka!). Naproti stál kamenný lev a na jeho podstavci
1) Také tzv. Smíšků vila po tehdejších obyvatelích vily,
nyní zbořená – č.p. 188, vlevo za bývalým přejezdem
na cestě směrem na Svojnice.
2) Družstevní č.p.182.
3) Kaplička sv. Terezičky.
4) Č.p. 95, bývalá pošta, dnes v přízemí obchod a v patře a
podkroví nájemní byty.
5) Č.p. 64.
6) Č.p. 179.

Vila Rezkových, č.p. 182

tzv. Smíšků vila, č.p. 188

Cesta od mostu, vpravo vila rady Ackerleho (pohlednice 1927)

Pila u nádraží

č.p. 95, bývalý chudobinec, následně pošta, nyní obchod,
vedle vývěsní štít obchodu T. Capůrky.
5

Oslavy vítězství – pokládání věnců u stopařky
Položením květin k památníku setkání pěti armád
u Vitějovic si 7.5.2021 připomněli zástupci městyse
Strunkovic nad Blanicí události květnových dnů roku 1945.
Pietního aktu, který byl poznamenán protikoronavirovými
opatřeními, se účastnili starostka Vitějovic Lenka Tůmová
a Václav Vozábal, starosta Hracholusk. Spolu s konvojem
historických vojenských vozidel dorazili starosta města
Prachatic a Dena Brownlow, zástupkyně chargé d’affaires
na Velvyslanectví USA.
Památník s pohnutým osudem se v době před rokem 1989
stal nejen pietním místem, ale i symbolem odporu proti
Foto: J. Vandlíčková, Deník
komunistickému režimu. O pokládání květin zástupci
americké ambasády informovalo předem rádio Hlas Ameriky či Svobodná Evropa, a celá akce se tak stávala demonstrací
svobodomyslných občanů proti totalitní diktatuře, jejíž zástupci z řad tajné policie se v daný okamžik a na daném místě
změnili v náruživé fotografy monitorující celou akci.

Úprava návesních prostor v Protivci a Svojnicích

Studie úprav hřbitova a přilehlého okolí

V letošním roce bude zpracován návrh úprav prostranství
návsí ve Svojnicích a Protivci. Obě návsi jsou už dnes
krásným místem, ale přesto je tam pár věcí, které bude
dobré do budoucna zlepšit. Jako podklad pro návrh bude
sloužit také anketa, kterou jste dostali (občané dané
místní části) s tímto Zpravodajem. Budeme moc rádi,
pokud anketu vyplníte a zaznamenáte do ní Vaše nápady
a připomínky. Ankety následně můžete odevzdat do konce
června v obchodě v Protivci a ve Svojnicích nebo na Úřadu
městyse, kam můžete směřovat i Vaše další požadavky. Po
vyhodnocení Vašich podnětů bude během léta vytvořen
návrh, který Vám bude následně představen na veřejném
setkání v dané lokalitě a ke kterému se budete moci dále
vyjádřit. Těšíme se na spolupráci!
za zpracovatelský tým Ing. arch. Matěj Nepustil

Městys Strunkovice připravuje ve spolupráci s Ing. arch.
Vendulkou Špindlerovou a Ing. arch. Václavem Podlešákem
studii revitalizace hřbitova a okolí ve Strunkovicích. Ta by
měla řešit nejen stávající a na několika místech poškozenou
hřbitovní zeď, navazující prostory směrem k objektu sila
ZZV, ale řadu dalších problémů. Pro přípravu návrhu studie
zpracovatelé uvítají připomínky a návrhy z řad občanů,
které můžete zasílat na Úřad městyse do konce měsíce
června. Tyto podněty pak využijí pro návrh řešení, se kterým
bude veřejnost seznámena na podzim při veřejné prezentaci
v Komunitním centru ve Strunkovicích (objekt rodinného
domu B. Havlasy). Následně se široká veřejnost bude moci
k návrhu opětovně vyjádřit a předat tak zpracovatelům
doplňující informace a návrhy před finálním zpracováním,
které by mělo být hotovo do konce roku 2021.
Ing. Karel Matějka, starosta

Napsali jste nám
Vážení,
naposledy jsem psala do strunkovického
Zpravodaje o věcech, které mne zdvihly
ze židle. A je to marné, je to marné, je to
marné…
Věčně obložené kontejnery na sklo a plasty
pytli s odpadky s domovním odpadem. Místo u obecního
lesa, kam lidé mohou odvážet věci na kompostování a větve
a dříví na pálení se stává skládkou. Větve zaházené travou
jsou ještě ta lepší varianta. Když sem ale někdo odveze
domovní odpadky, plasty, sklo či železo, zůstává mi nad
tím rozum stát. Onehdy byla nedaleko odtud ve škarpě
vyklopená igelitka s injekčními stříkačkami a inzulinovými
kapslemi. Ne, to nebyly žádný „smažky“, i když všichni
víme, kde se u nás „dýluje“! Vrcholem ohavnosti všech
ohavností však pro mne zůstává krádež na místním hřbitově.
Kdyby mě někdo ukradl z hrobu čerstvě vysazený keřík či
stromek a já zjistila, kdo to je, asi bych se fakt neudržela
a vzala ho klackem. A s boulí na hlavě by asi žádné děti

nechodily. Ty dělaj jiné neplechy, ale stromky nekradou.
Tak jsem si zase vylila srdíčko. Nevím, zda mi to otisknete,
ale napsat jsem Vám to musela.
S pozdravem Marie M. alias Máňa Mexická.
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Z činnosti Mysliveckého spolku Strunkovice
eroznímu splachu orné půdy z kopce dolů. Tento negativní
případ nechť je poučením i pro jiné zemědělce, jak by se
neměli k obecním cestám chovat.
Tyto věty ať nejsou brány jako útok proti zemědělcům,
protože oni nám zase naopak vyčítají škody způsobené
zvěří na jejich zemědělských pozemcích a porostech. Třecí
plochy mezi myslivci a zemědělci prostě existují, ale je
třeba je obrousit a tyto dva tábory částečně propojit. K tomu
by bylo vhodné, aby se soukromí zemědělci, zaměstnanci
zemědělského podniku a zejména jejich potomci začali
o myslivost sami zajímat. Zjistili by totiž, že myslivci
a zemědělci mají mnoho společného a na tom by se daly
dobře vytvářet nové lepší vzájemné vztahy. Výkon práva
myslivosti je primárně vázán na vlastnictví pozemku,
v jedné aktuálně navrhované novele zákona o myslivosti
má být rozšířen i pro uživatele (nájemce) pozemku – jak to
dopadne, není známo.
Představa, že budoucím omezením (zákaz olověného
střeliva) nebo zánikem myslivosti vůbec bude zemědělcům
lépe, je mylná. Jestliže mají teď myslivci určitý problém
se snižováním počtů zvěře, pak to bude ještě horší
a škody budou o to větší. Otázka afrického moru prasat je
samostatnou kapitolou.
Členská základna našeho spolku stárne, mladí lidé
o myslivost zájem příliš nejeví, a tak zde vůči veřejnosti
otevíráme naši náruč novým mladým adeptům myslivosti.
Přednost mají lidé z řad vlastníků honebních pozemků
nebo jejich blízcí příbuzní, ale zejména mladí lidé, kteří
by navázali na práci našich zasloužilých členů, kterým
sice ubývá fyzických sil, ale zato mají možnost své bohaté
odborné zkušenosti předat svým následovníkům. Novým
adeptům bude náš spolek nápomocen, přičemž se se svými
dotazy mohou obrátit na kteréhokoliv našeho člena.
Ovocné aleje už hezky kvetou, na podzim budou plodit,
a protože se koloběh života neúprosně spojuje i smrtí,
musíme zde vzpomenout, že nás právě toto jaro opustili
dva naši dlouholetí myslivečtí kolegové František Jílek
a Vladimír Salajka st.
Za MS Strunkovice nad Blanicí Vladimír Salajka

O činnosti našeho spolku v roce 2020 je napsáno v ročence
vložené do letošního březnového čísla Zpravodaje městyse.
Zde připomínáme několik aktuálních informací, které se
váží k tomuto ročnímu období.
Červen je měsícem myslivosti. Je to období, kdy se
v přírodě po narození objevují mláďata velkého množství
živočichů, a to nejen zvěře, která je předmětem myslivecké
činnosti. Zvířatům je proto potřeba dopřát klidu a ochrany.
Návštěvníci přírody by se v tomto období měli pohybovat
hlavně po polních a lesních cestách, nikoliv úplně volně
v krajině, nerušit klid a ticho a své psí miláčky mít pod
kontrolou na vodítku, nebo s nimi vstup do lesa v této době
raději omezit. V žádném případě by se neměli dotýkat nebo
brát do ruky mláďata, která náhodně najdou, protože jejich
rodiče jsou někde poblíž, i když je člověk nevidí.
Červen je také období, kdy zemědělci sečou porosty pícnin,
ve kterých je divoká zvěř schována. Ve výše zmíněné ročence
je poděkováno hospodářům, kteří nás včas upozorňují na
sečení, abychom mohli udělat opatření na záchranu mláďat:
procházení ploch určených k sečení, instalace zradidel
a plašičů. Plánované seče, nechť zemědělci oznamují (2 dny
předem) nejlépe mysliveckému hospodáři Ing. Martinu
Seberovi na tel. č.: 724 523 254.
V ročence je napsáno, že se nám na podzim podařilo v nové
(již šesté) naší aleji vysázet 114 ovocných vysokokmenných
stromků v lokalitě „Pod Hajnicí“, poblíž Dvorce. Jedná se
o alej kolem obecní cesty na pozemku parc. č. 1426, zhruba
od topolové výsadby směrem ke Dvorci. V místě, kde cesta
prochází mezi dvěma polními pozemky, vlastník těchto
pozemků a soukromý zemědělec v jedné osobě obecní cestu
rozoral, aby si své pozemky spojil do jednoho celku. Přitom
kromě cesty poškodil nebo zničil několik vysázených
stromků a kůly s oplocením k nim. Celý incident mezi
městysem a zemědělcem se nakonec vyřešil dohodou
k nápravě vzniklé škody, ale jak vidno, tento zemědělec příliš
příslovečného selského rozumu do vínku nedostal. Rozorat
část veřejné přístupné účelové komunikace - polní cesty je
opravdu hloupost. Tato cesta podél vrstevnice a územním
plánem navržený travní pruh kolem ní navíc měly bránit

Z činnosti TJ Sokol
Návrat k normálu připravují i sokolové.
Začali jej sobotní brigádou (15.5.) ve
sportovním areálu na Sokolské louce, kde
kromě běžného úklidu objektu bufetu
a jeho zázemí či metení, hrabání listí sběru
odpadků postavili na letní sezonu velkokapacitní stan. Bylo
až neuvěřitelné, kolik dorazilo pomocníků nejen z řad členů
Sokola, ale i ostatních našich spoluobčanů. Práce šla rychle
od ruky, a tak jsme stihli uskutečnit i zasedání výboru
a opéct si vuřty.
Svou činnost obnovil po koronavirové pauze i Strunkovický
ochotnický spolek, který pokračuje se zkouškami nové
autorské divadelní hry, jejíž premiéra je naplánována na

Foto: Karel Matějka
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konec tohoto roku. Hra bude tentokrát s hudbou a se zpěvy, a tak obnovila zkoušky i hudební sekce našich ochotníků.
Členové Sokola se úspěšně podíleli i na zdárném průběhu tradičního sportovního klání Strunkovice versus Strunkovice,
které se uskutečnilo v areálu na Sokolské louce.
Za TJ Sokol Strunkovice K. Matějka

Z činnosti SDH Velký Bor
nebyla tradiční tombola, ani nebylo zajišťováno občerstvení,
i tak zde mnozí setrvali (jistě při zachování rozestupů) až do
druhého dne, aby máj úspěšně ochránili před nájezdníky.
Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

Dne 4. května 2021, na den
sv. Floriána - patrona hasičů, byl
na naší zbrojnici osazen elektroměr
a byla tím dokončena elektrifikace
naší zbrojnice. Elektromontážní firma
pana Píchy instalovala nový rozvod,
osvětlení a zásuvky, takže tma již nebude překážet naší
činnosti. Co říci více než Jára Cimrman ve svém slavném
Elektrickém valčíku: „Byl to ten slavný den, když k nám
byl zaveden elektrický proud….“ Je významné, že nyní
můžeme průběžně udržovat akumulátor naší stříkačky tak,
aby bylo možno ji kdykoli nastartovat. Akumulátor jinak
trvalým vybíjením řídící jednotkou motoru značně trpěl
a zkracovala se jeho životnost. Rádi bychom na dokončení
elektroinstalace navázali opravou omítek a výmalbou.
To, že zvyk je železná košile, prokázali ti, kdož – aniž by
to bylo jakkoli organizováno či plakáty oznamováno – se
dostavili v pátek 30. dubna 2021 v obvyklou dobu ke škole
a postavili (za dodržení všech předepsaných opatření) máj,
který v loňském roce chyběl. Z důvodů nařízených omezení

Foto: P. Čížkovský

Z činnosti TJ Blaník
finančně nákladná. V souvislosti s tím musím pochválit
funkcionáře Blaníku, kterým se podařilo na realizaci těchto
prací sehnat dotaci od FAČRu. Na údržbu hřiště Blaník
využívá i finanční prostředky od Městyse Strunkovic.
Za pochodu se snažíme zmodernizovat i kabiny hráčů.
Nainstalovali jsme nové osvětlení hrací plochy a zakoupili
WAPku na mytí lajnovačky a dlažby.
Nyní už se jen těšíme na to, až se budeme moci všichni
setkávat při fotbalových zápasech. Doufáme, že se Vám
bude u nás na stadionu líbit.
M. Mottl, předseda TJ Blaník

Ve fotbalovém hnutí rozhodlo vedení
FAČRu
o
ukončení
soutěžního
ročníku 2020/2021 a jarní odvety se
tak nedohrály. Většina klubů s tímto
řešením souhlasila, neboť hrací termíny
byly neustále posouvány a nejistota
sílila, zvláště proto, že zbývalo dohrávat
ještě 5 kol z podzimu 2020. Zdá se, že
toto řešení bylo správné a kluby budou
mít dostatek času na přípravu příštího ročníku, jehož 1. kolo
je naplánováno na 14. srpna. Naše fotbalové týmy již začaly
s tréninkem a sehrají několik přípravných zápasů. Hlavní
pozornost se nyní v Blaníku soustředí na datum 18. července,
kdy chceme uspořádat již 13. ročník sportovního odpoledne
známého též jako „setkání legend“. Snažíme se zajistit
účast řady známých bývalých i současných reprezentantů
a olympioniků doplněných známými tvářemi z kulturního
prostředí. I letošní sestava hostů bude nabita těmito jmény,
a návštěvníci se tak mají nač těšit. Už samotný předzápas
našeho A-týmu s hokejisty Motoru ČB bude jistě stát za to.
Blaník obdržel dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje na pořízení zahradního traktoru na údržbu travnatých
ploch fotbalového areálu. Sekačka již pracuje a bude
velkým pomocníkem při dosažení kvalitního trávníku hrací
plochy.
V květnu se nám podařilo realizovat tzv. vypískování
trávníku, provzdušnění a osetí, čímž by měly být vytvořeny
všechny podmínky pro jeho zdravý růst. Tato akce byla

Foto: M. Mottl
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Strunkovice versus Strunkovice
První sportovní klání mezi družstvy Strunkovic nad
Blanicí a Strunkovic nad Volyňkou se uskutečnilo v sobotu
26. května 2007 ve Strunkovicích nad Volyňkou. Čtyři
družstva od Volyňky se utkala proti čtyřem družstvům
od Blanice. Soutěžilo se ve stolním tenise a volejbale.
Nechybělo vynikající občerstvení z místní hospody. A kdo
vyhrál? Jak se ukázalo, nebylo to podstatné. Vždy zvítězily
Strunkovice, jedno které. Podstatné bylo samotné soutěžení
a zejména setkání s podobně smýšlejícími lidmi, ze kterých

se za ta léta stali kamarádi. Ještě téhož roku v září se tato
akce zopakovala ve sportovním areálu na Sokolské louce
tady u nás doma. Kdy a kde to přesně starostové obou obcí
upekli, tedy kdy vymysleli tuhle sportovní taškařici, se
už asi nedozvíme. Nejspíš to ale bylo s dalšími kamarády
nad pěnivým mokem. Faktem zůstává, že takhle nějak se
zrodilo dnes již tradiční sportovně - občerstvovací setkání
dvou Strunkovic.

Foto: Helena Matějková (2007)

Foto: Karel Matějka (2007)

Postupem času se upustilo od dvojího soutěžního setkání
v jednom roce. Naopak se rozrostly soutěže, ve kterých
se bojovalo o poháry a medaile. Přibyl volejbal, hokejbal,
pétanque či soutěže pro děti. Třešničkou na pomyslném
soutěžním dortu se stal víceboj zahrnující celou řadu
vtipných a netradičních činností a disciplín. Tato akce se
s výjimkou, kterou byla např. loňská protikoronavirová
opatření, koná každoročně.
Letos se soutěž uskutečnila ve Strunkovicích nad Blanicí ve
sportovním areálu u řeky Blanice v sobotu 22. května. A jak
to všechno dopadlo?
Starosta byl mírně vystresovaný z předpovědi počasí
a informací o klesající účasti našich soutěžících

a spoluorganizátorů. Nakonec ale vše dobře dopadlo, i když
v areálu na Sokolské louce měli hned z kraje soutěžního
klání převahu zástupci těch Strunkovic od řeky Volyňky.
Naštěstí v průběhu dne dorazili další místní sportovci. Našli
se i kamarádi, kteří pomohli se spoluorganizací soutěží.
I když bylo chladno a větrno, žádná bouře se nekonala.
Ta vypukla až při závěrečném předávání cen a způsobili
ji mohutným pokřikem všichni přítomní soutěžící
i diváci. Z nebe pak přítomné zmáčely pouze spršky
z odzátkovaného šampaňského. A pokud někdo opravdu lpí
na výsledcích, tak ve stručnosti to dopadlo takhle: Našim
borcům se dařilo v nohejbale, pétanque a stolním tenise.
Vydřeli jsme nakonec i výhru v hokejbale. Volejbal žen

JAK VZNIKAJÍ TRADICE? MŮŽE BÝT SPORT TRADICE? KTERÝM STRUNKOVICŮM FANDÍTE VY?
KOLIKRÁT VYHRÁLY STRUNKOVICE? JE DŮLEŽITĚJŠÍ VYHRÁT NEBO SE ZÚČASTNIT? ČÍM SE PLNÍ POHÁR VÍTĚZŮ?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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bych moc nerozmazával. I když na body zvítězilo družstvo
ze Strunkovic nad Blanicí, muselo si vypůjčit jednoho
muže od „Volyňskejch“ a jednoho profíka z Jihostroje.
Strunkovice nad Volyňkou vyhrály v prestižní soutěži ve
víceboji. Speciální pohár pak získali i za početní převahu

v účasti na těchto hrách, a to je vzhledem k vzájemné
velikosti obcí pro nás trochu ostuda. Soutěžily i děti, a tak
nakonec v pěti sportovních disciplínách získal nějakou tu
medaili každý.
Závěrem moc velké poděkování všem, kdo soutěžili
a reprezentovali náš městys. Všem kdo pomáhali
s přípravou a zdárným průběhem soutěžního dne. Rodině
Vlachů za zajištění občerstvení. Vaškovi Malinovi (TV
Šrumec) za filmový záznam průběhu celé akce, na který se
můžete podívat na www stránkách městyse a facebooku TV
Šrumec.

Foto: Karel Matějka

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 5.6. a 19.6. od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 2. června. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Na kapličkách všech místních částí městyse byly
nainstalovány rámečky s odklopnými postranními lištami
pro umístění smutečních oznámení.
• Začátkem měsíce května nechal provozovatel (ČEVAK
a.s.) vodohospodářské infrastruktury městyse provést na
vytipovaných lokalitách pravidelnou deratizaci. Nástrahy
byly uloženy tak, aby nedošlo ke kontaktu s necílenými
živočichy.
• Městys Strunkovice vyhlašuje další ročník soutěže
„O nejlepší květinovou výzdobu domů a bytů“.
Soutěž bude probíhat v termínu od května do 30.9.2021.
Hodnotitelská komise bude ve výše uvedeném období
průběžně hodnotit květinovou výzdobu oken a balkonů
ve Strunkovicích a všech přilehlých osadách, a to ve
dvou kategoriích. 1. kategorie – Květinová výzdoba
ve Strunkovicích a 2. kategorie – Květinová výzdoba
v přilehlých osadách. Hodnotí se květinová výzdoba
částí bytů a domů do ulic a veřejných prostranství.
Výběr nejhezčí květinové výzdoby bude stále zahrnovat
celkový dojem, originalitu, barevnost atd. s ohledem na
velikost možného využití prostoru. Do soutěže se občané
nemusí nikde sami hlásit. Na tři nejlépe vyzdobené
domy nebo byty z obou kategorií budou čekat poukazy
na nákup potřeb pro zahrádkáře v prodejně PT Proles
v Prachaticích.

Foto: Karel Matějka

Blahopřejeme jubilantům
Marie Schönbauerová • Šipoun
Anna Kaňourková • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Nosková • Protivec
Jiřina Raušerová • Strunkovice nad Blanicí
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

Naše řady opustil
Vladimír Salajka • Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Gajdošová • Strunkovice nad Blanicí

Inzerce
• Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
práce. Tel: 773 935 103.
• Hledám dlouhodobý pronájem menšího bytu ve
Strunkovicích a mám zájem o koupi zahrady ve
Strunkovicích. Tel. 722 418 822.
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