ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Leden 2022

Ruská matematika…
Česká republika a dalších čtrnáct zemí obvinilo Ruskou federaci z toho,
že podporuje ruské žoldáky z tzv. Vágnerovy armády v Mali. Vláda této
západoafrické země se s „Vágnerovci“ dohodla na pomoci v boji s džihádisty.
Rusko jakoukoliv podporu této vojenské skupiny popírá. K celé situaci se vyjádřil
ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, který prohlásil, že Mali má právo
se samo rozhodnout, jak si zajistí svoji bezpečnost.
To však hrubě odporuje prohlášením ruského prezidenta Putina směrem
k EU, NATO a USA v souvislosti se snahou Gruzie a Ukrajiny vstoupit
do Severoatlantické aliance. Ruská představa míru je zde spojena s podmínkou,
že tyto země nebudou členy NATO. Tyto dva suverénní státy tak nemají mít
právo svobodně se rozhodnout, jak si zajistí svoji bezpečnost.
Tak nějak té ruské matematice nerozumím. Chtělo by se říct. Jednou jsou jedna
a jedna dvě a jindy to zase dvě být nemohou… Poučeni historickými zkušenostmi
vládců z Kremlu bychom měli té ruské matematice „sakra dobře“ rozumět.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se pro rok 2022 zvyšuje
o 20,- Kč. Pro trvale přihlášeného obyvatele činí 700,- Kč za rok. Poplatek
za svoz domovního odpadu u rekreačních objektů je 700,- Kč. Splatnost
poplatku je do 30.4.2022.
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás celková suma příliš
zatěžující, můžete úhradu rozdělit do více splátek. Celková suma však musí být
uhrazena do 30. dubna.
• Poplatky za psa se pro rok 2022 nemění a je splatný do 15.2. příslušného kalendářního roku.
• 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.
• Příspěvky do únorového 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 pátku 21. ledna 2022.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva

Konec lékárny
ve Strunkovicích str. 6
Foto: Karel Matějka

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne 24.11.2021 po projednání
a hlasování:
• Schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej STL plynovodu a přípojek na ZTV
Hořice ve Strunkovicích. Po vybudování plynových rozvodů z finančních
prostředků městyse může při připojení odběrných míst dojít k odprodeji těchto
rozvodů provozovateli distribuční sítě. Toho městys využil již v minulosti.
Do rozpočtu tak městys získá téměř 1 mil. Kč.
• Schválilo směnu pozemku parc. č. 175/10 v k.ú. Strunkovice n. Bl. za pozemek
parc. č. 170/2 a pozemek parc. č. 175/19 oba v k.ú. Strunkovice n. Bl. Dojde tak
k narovnání uživatelských a vlastnických vztahů.
• Schválilo za předsedu Osadního výboru Šipoun Bc. Zdeňka Brabce, Dis.
• Schválilo podání žádosti o dotaci pro akci „Revitalizace sportovního areálu“
ve Strunkovicích. Ta zahrnuje výměnu střešní krytiny na fotbalových kabinách
1

•

•

•

•

•

•

•

a výměnu poškozených herních prvků (včetně pískových
dopadových ploch).
Vzalo na vědomí informaci o průběhu stavebních
akcí městyse a získaných dotacích v průběhu roku
2021. O jednotlivých akcích jste byli v průběhu roku
informováni. Městys tak získal v letošním roce z grantů
a dotací 8.139.104,- Kč.
Schválilo výši vodného a stočného pro rok 2022.
Pevná složka vodného a stočného dle kapacity vodoměru
se nemění:
Vodoměr s kapacitou 2,5 m3/hod. - 703,- Kč (bez DPH).
Vodoměr s kapacitou 6 m3/hod. - 3.376,- Kč (bez DPH).
Vodoměr s kapacitou 10 m3/hod. - 8.487,- Kč (bez DPH).
Pohyblivá složka vodného pro rok 2022 se ze 45,58 Kč/m3
mění na 49,26 Kč/m3 bez DPH (54,19 Kč/m3 s DPH).
Pohyblivá složka stočného pro rok 2022 se z 25,18 Kč/m3
mění na 27,00 Kč/m3 bez DPH (29,70 Kč/m3 s DPH).
Celkové zvýšení ceny (vodné a stočné) tak činí 6,05 Kč / m3
s DPH a reflektuje nárůst cen energií, mezd, surové vody
a nájmu vodohospodářské infrastruktury.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Strunkovic
n. Bl. č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Tím se zvyšuje poplatek za
svoz popelnic o 20,- Kč/rok.
Schválilo, na základě výběrového řízení, v případě
obdržení dotace uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava
místních komunikací Velký Bor“ s firmou Strabag a.s.
(Vodňanská 333, 383 01 Prachatice).
Schválilo, na základě výběrového řízení, v případě
obdržení dotace uzavřít smlouvu o dílo na akci „Výměna
krytiny střechy na budově fotbalových kabin ve
Strunkovicích n. Bl.“ s firmou Tesařství – Truhlářství
– Pokrývačství Zdeněk Brabec (Šipoun 27).
Schválilo, na základě výběrového řízení, v případě
obdržení dotace nebo schválení financování z rozpočtu
městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
budovy Úřadu městyse a ZŠ Strunkovice n. Bl.“ s firmou
Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice).
Schválilo poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi
městyse ve výši 1 měsíčního platu za přípravu dotačních
projektů v průběhu roku 2021.

28. ledna (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Encanto
USA, Jared Bush, animovaná rodinná komedie,
110 min., český dabing
30. ledna (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
ČR, Miloslav Šmídmajer, dokumentární, 95 min.
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
který na každou vstupenku poskytuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.
Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!
Ceny vstupného pro rok 2022 se nemění (90,- Kč, filmový
klub 80,- Kč). Zachováno zůstává i promítací schéma
(každý pátek od 19:00 hodin, dětské filmy od 18 : 00 hodin,
filmový klub každou poslední neděli v měsíci
od 20 : 00 hodin). Po tradiční zimní přestávce budou moci
návštěvníci zhlédnout první filmové představení v pátek
28. ledna 2022.
Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro
více informací sledujte plakáty a internetové stránky.
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu
kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete
i na www.strunkovicenadblanici.cz/aktualne/program-kina.

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne • Schválilo jeden ze čtyř podaných návrhů na změnu
15.12.2021 po projednání a hlasování:
územního plánu městyse. Při rozhodování vzali
• Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského
zastupitelé v úvahu stanovisko Odboru stavebně správního
kraje na akci „Revitalizace KD Strunkovice“. Ta zahrnuje
a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje
dozateplení posledních zbytků obvodových stěn kulturního
a památkové péče v Prachaticích. Vzhledem ke značnému
rozsahu žádostí se případní zájemci o informace k tomuto
domu a výměnu pochozích roštů nad světlíkem KD.
bodu jednání mohou obrátit na Úřad městyse.
• Schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova 2 křížů
• Schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na pozemky
na území městyse Strunkovice n. Bl.“
na ZTV Hořice (ul. Slunečná, Strunkovice n. Bl.). Dodatek
• Schválilo rozpočet pro rok 2022 v níže uvedených
posouvá termín kolaudace od podpisu smlouvy o 1 rok
objemech, který bude kryt přebytkem finančních
bez možných sankcí. Sankcemi měla být zajištěna rychlá
prostředků z minulých let:
výstavba rodinných domků a zamezeno spekulativním
Příjmy
25.745.736,00 Kč
nákupům pozemků. Zastupitelé při svém rozhodování
Výdaje
31.345.736,00 Kč
vzali v úvahu koronavirovou pandemii, nedostatek
Financování
5.600.000,00 Kč
stavebních materiálů a stavebních firem.
Financování tvoří zbytek finančních prostředků na účtu městyse
ke konci roku 2021 ponížený o případné splátky úvěrů.
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Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse
(Úřad / Zastupitelstvo / Zápisy ze zastupitelstev).

• Schválilo, na základě výběrového řízení, v případě
obdržení dotace uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské
hřiště“ s firmou LUNA PROGRESS, s.r.o. (Zdenice 40,
383 01 Nebahovy). Akce zahrnuje výměnu dětských
prvků ve sportovním areálu.

Kulturní a sportovní akce
Připravujeme na únor 2022:
• Z Čech až na konec světa, cestovatelská přednáška
Františka Šestáka
(Komunitní centrum Strunkovice, 10.2.)
• Včelařský ples, hraje DYNAMICS BAND
(KD Strunkovice, 12.2.)
• Dětský maškarní bál
(KD Strunkovice, 19.2.)
• JAN HRUBÝ TRIO, koncert
(kino Strunkovice, 20.2.)
• 15. ples městyse s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ
(KD Strunkovice, 26.2.)
• Hasičský maškarní bál s odpoledním programem pro děti
(Velký Bor, 26.2.)

• Kulturní komise městyse zve na cestovatelskou přednášku
Josefa Šindeláře „Svět korálových útesů“, která se
uskuteční ve čtvrtek 13. ledna v Komunitním centru
ve Strunkovicích (budova Obecního hostince). Začátek
v 19 : 00 hodin. Vstupné dobrovolné.
• T. J. Sokol Strunkovice zve všechny občany našeho městyse
i okolí v pátek 21. ledna 2022 na svůj XX. SOKOLSKÝ
BÁL. Začátek od 20:00 hodin v KD Strunkovice nad
Blanicí. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina
POZOR, VIZITA! Vstupné 100,- Kč.
• Strunkovický Ochotnický Spolek zve na premiéru autorské
divadelní hry „VŠECI (NE)KRADNŮ“ s hudbou
a zpěvy. Tuto taškařici předvedou divadelníci v sobotu
29. ledna od 19:00 hodin v kinosále KD ve Strunkovicích.
Vstupné dobrovolné.

Z kulturního dění
• V pátek 3. prosince se v předsálí kina ve Strunkovicích
uskutečnila Mikulášská prodejní výstava, kterou pro
veřejnost připravil Klub dovedných rukou. Výrobky
dodaly šikovné ruce ze Strunkovic nad Blanicí a Prachatic.
Tuto jednodenní výstavu navštívilo v průběhu celého
dne okolo 300 návštěvníků, kteří si zde mohli nakoupit
vánoční ozdoby, svícny, svíčky, keramiku, perníčky
a mnoho dalších tematických předmětů.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Milena Matějková

• „Na kole nejkrásnější silnicí světa“ byl podtitul
cestovatelské přednášky Rosti Gregora a Jiřiny Lípové.
Se svými zážitky z cyklistického putování po Kyrgyzstánu
a Tádžikistánu dorazili v sobotu 4. prosince potěšit zhruba

tři desítky návštěvníků strunkovického Komunitního
centra.
Ing. Karel Matějka, starosta

• Koronavirus poznamenal již druhým rokem nejen životy
nás všech, ale i ty nadpozemské a dotkl se tak i návštěvy
Mikuláše, andělů a čertů v našich rodinách. Již loni si tak
zbudovali, ač se to zdá divné, společné ležení andělé a čerti
ve Strunkovicích v domku u Ivety Kosmatové a Bohumila
Kříže. Jelikož na vše dohlížel Mikuláš, panoval zde klid
a pořádek. Jinak to ani být nemohlo. Vždyť sem postupně,
podle Mikulášem schváleného rozpisu, dorazilo 33 rodin.
Celkem se zde během nedělního podvečera (5.12.2021)
vystřídalo na 150 rodičů a dětí. Zněly básničky. Rozdávaly
se dárečky. Řinčely řetězy a také tekly slzičky. Nakonec
Mikuláš s anděly odletěli do nebe a čerti zmizeli hluboko
v pekle. Jelikož nám není známo, že by se nějaké děcko
ztratilo, odešli čerti letos s prázdnou. Vše tak skončilo
jako v pohádce. Tedy dobře. A za to patří velký dík všem,
kteří se podíleli na přípravě celé téhle akce. Čertům
a čertíkům, že si pamatovali všechny dětské prohřešky.

Foto: Milena Matějková

Andělům za vlídná slova a pochopení. A samozřejmě
Mikulášovi za nebeské pohlazení pro všechny děti a za to,
že i letos přišel mezi nás.
Milena Matějková
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Na Štědrý den bylo možné odnést si i u nás
ve Strunkovicích do svých domovů betlémské světlo,
které se každoročně rozváží z Betléma do mnoha zemí. Co
počasí dovolilo, hořely lampy s tímto světlem na náměstí,
na hřbitově a u kapliček v osadách. Na druhý vánoční
svátek ožil betlémský příběh v kulisách bílého sněhu
za doprovodu koled před kostelem svatého Dominika.
Tak ať nás jeho tóny provázejí celým novým rokem.
Betlémský příběh připravil spolek Demdaal ve spolupráci
s Římskokatolickou farností a městysem Strunkovice.
Za Demdaal z.s. Růžena Nováková

• Adventní koncert za účasti smíšeného pěveckého sboru
Česká píseň Prachatice se uskutečnil ve Strunkovicích
nad Blanicí o třetí adventní neděli 12.12.2021. Toto již
tradiční setkání letos proběhlo bez vystoupení dětí z místní
mateřské školy. I to mělo za důsledek, že v hledišti
kinosálu, kde se koncert uskutečnil, byli návštěvníci
v menšině. Pod taktovkou sbormistryně Marcely Pehelové
si přítomní posluchači mohli vychutnat nejen koledy, ale
i další písně s vánoční tématikou. Repertoár tak osciloval
od Purpury J. Suchého přes klasickou Tichou noc až
k Lennonově So this is Christmas. Jednotlivé písně
uváděl Jaroslav „Dárek“ Černý. Na závěr nechyběly ani
rozsvícené svíčky, dárečky, společná píseň a pozvání na
vánoční koncert ve Strunkovicích v roce 2022.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

• Masky Mikuláše, andělů a čertů si nasadili žáci
strunkovické ZŠ a vyrazili… Tentokrát na Úřad našeho
městyse. Jak to dopadlo, úplně přesně nevíme. Po jejich
návštěvě zbyla jen síra a společná fotografie.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: Karel Matějka

• V závěru roku jako završení a snad i naplnění řady
běžných každodenních chvil přicházejí vánoční svátky
se svou specifickou atmosférou. Jako by se v ten čas
odehrávalo mnoho věcí jinak. Jako bychom měli k sobě
navzájem o něco blíž a byli otevřeni jemným tónům
znějícím odkudsi zevnitř srdce. Tónům, které vyvěrají
na povrch často do zmatků, bolesti, trápení, strachu,
nedostatku i nadbytku. Tónům linoucím se z betlémského
příběhu stále znovu, aby povzbuzovaly, ukazovaly cestu
a dodávaly odvahu a naději.

Foto: 4x Karel Matějka
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Z naší školy

Mateřská škola

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída
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Konec lékárny ve Strunkovicích
Po devatenácti letech ukončila 20. prosince 2021 provoz
lékárna ve Strunkovicích nad Blanicí. Abych byl přesný,
nejednalo se o lékárnu, ale výdejnu léků. Tento rozdíl
běžný návštěvník, který si přišel vyzvednout léky na
recept, nerozeznal. Rozdíl spočívá v podmínkách, které
musí ten který typ zařízení splnit (stavební, hygienické,
personální…). Naše výdejna spadala pod Lékárnu Pilulka
z Prachatic. Obě zařízení provozovala akciová společnost
Pilulka lékárny (Praha). Úplně prvním provozovatelem byla
od listopadu 2002 do listopadu 2015 Lékárna Na Sídlišti
z Prachatic.
Přes veškeré snahy vedení městyse se nepodařilo zajistit
lékárnu, která by mohla, nebo chtěla pod svá křídla převzít
naši výdejnu léků. Důvodů, proč se nám to nepodařilo, je
v zásadě několik. Výdejnu může provozovat lékárna, dle
zákona ale pouze jednu. Tam, kde by jakýs takýs zájem

byl, již lékárna měla výdejnu jinde. Dalším problémem je,
tak jako všude jinde, nedostatek kvalifikovaného personálu.
A jelikož vše je ve finále o penězích, výdejna si na sebe musí
vydělat, což byl další limitující faktor. Stávající situace nás
mrzí, neboť obzvláště naši dříve narození spoluobčané
služeb zdejší výdejny léků využívali.
Pokud to jen trochu bude možné, uděláme vše pro to, aby
v budoucnu byla výdejna obnovena. Na rovinu ale musím
říci, že pokud se nezmění podmínky ve zdravotnictví, které
budou řešit dostatek odborného personálu, legislativní
problematiku zřizování a provozu zdravotnických zařízení,
jejich financování včetně podpor pro menší města a obce,
a pokud budeme nakupovat léky v pasáži obchoďáků
velkých měst a přes internet, nic se nezmění.
Ing. Karel Matějka, starosta

VÍTE, KOLIK LÉKÁREN JE V PRACHATICÍCH? JAK ČASTO CHODÍTE DO LÉKÁRNY? CO V APATICE NEKOUPÍTE?
POTŘEBUJETE NA ELEKTRONICKÝ PŘEDPIS BATERII? JE PRODEJ LÉKŮ DOBREJ BYZNYS?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer

Z činnosti TJ Sokol
T. J. Sokol zve své členy na valnou hromadu,
která se uskuteční v pondělí 17. ledna 2022 od 18:00 hodin v Komunitním centru ve Strunkovicích
(budova Obecního hostince).

Oddíl country tanců
Členové oddílu country tanců Strunkováček se sešli
ve čtvrtek 16. prosince 2021 na předvánočním posezení
v Komunitním centru ve Strunkovicích. Petra napekla něco
dobrého. Na stole si děvčata ozdobila voňavou jedlovou
větvičku, uvařili jsme si dobrý čaj, zahráli nějaké stolní
hry a tak trochu zhodnotili uplynulý rok našeho tancování.
Jen nás trochu mrzí, že jsme se z důvodu vládních nařízení
a některých karantén nemohli scházet v plném počtu.
Doufáme, že nastávající rok budeme moci tancovat bez
jakéhokoliv omezení.
Za oddíl country tanců Jiřina Sladová
Foto: Jiřina Sladová
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Strunkovický Ochotnický Spolek
Po několika změnách avizovaného termínu premiéry
autorské divadelní hry s hudbou a zpěvy se snad zdárně
blížíme do finále. Ten „Den“ nastane v sobotu 29. ledna.
Zatím cvičíme, ladíme rekvizity, kulisy a kostýmy. Jolanka
Kimlová pro nás připravila krásný plakát, ze kterého se
dozvíte další podrobnosti. Tak už jen nevyseknout si velkou
ostudu. Všichni jste srdečně zváni. Jako ochutnávku
přikládáme foto z divadelní zkoušky.
Za S.O.S. Karel Matějka

Foto: Jolanka Kimlová

Poděkování
Moc ráda bych poděkovala paní Vladimíře Šteflové a jejím
kolegyním z InTiCa Systems s.r.o. z Prachatic, které se
rozhodly připravit dárky pro seniory, kteří nemají tolik
štěstí, aby měli rodinu, příbuzné, blízké… takový dárek pak
v době vánoční potěší dvakrát. Krabice plná překvapení tak
zamířily i k nám do Strunkovic. Radost a úžas na tvářích
obdarovaných. V očích pak otázka „To je opravdu pro
mne?“
I já Vám všem přeji pod stromeček překvapení. Jen
samá hezká a příjemná. Závěrem chci říct, že slova
nemůžu, nestíhám, je mi líto, známe my pečovatelky jen
z vyprávění.
Iveta Kosmatová, Strunkovice

Foto: I. Kosmatová

Z činnosti spolku Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí
setu „každý chvilku tahal pilku“ a nakonec „SPV“ udolal
Vánoční nohejbalový turnaj dvojic
Po loňské nucené pauze, kdy se „Bigmany“ 10:9, zvítězil tak 2:1 na sety a postoupil do
„vítězem“ nohejbalového turnaje finále. Ve druhém semifinále se utkala družstva „Mexiko“
dvojic stal Covid-19, se letos vše a „Byblos“. Po celkem jednoznačném průběhu obou setů
vrátilo do starých kolejí a nohejbalový zvítězilo družstvo „Mexiko“ 2:0 na sety (10:6, 10:6).
turnaj byl opět součástí vánočního sportování v obci. Finálovému utkání předcházel souboj o 3. místo, v němž se
Sportovní spolek SPV Strunkovice nad Blanicí uspořádal střetla družstva „Byblos“ a „Bigmani“. Z vítězství a 3. místa
26. prosince 2021 tradiční turnaj v nohejbalu dvojic. V nově v turnaji se radoval „Byblos“, který přehrál „Bigmany“ 2:0
zrekonstruovaném sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí na sety (10:8, 10:8).
se sešlo devět dvojic. Vlastnímu turnaji předcházelo K finálovému utkání nastoupila domácí družstva „SPV“
rozlosování přihlášených družstev do dvou základních a „Mexiko“. Obě družstva se střetla již v základní skupině,
kde jejich souboj skončil smírně 1:1. Ve finále však „SPV“
skupin a krátce po 9. hodině mohl turnaj začít.
V modré skupině se nejlépe prezentovali domácí „SPV“, nepřipustil žádné komplikace a po setech 10:7, 10:8 se
kteří ve skupině dvakrát zvítězili a dvakrát remizovali, a do radoval z vítězství v turnaji.
pavouka čtvrtfinále tak postupovali z 1. místa. Druhé místo Výsledky turnaje 2021:
v této skupině se stejným bodovým ziskem obsadil tým 1. místo „SPV“ (Petr Kábele, Vladimír Trávníček),
„Mexiko“. Do čtvrtfinále z modré skupiny dále postoupili 2. místo „Mexiko“ (Miroslav Illek, Theodor Pártl),
„Dědečkové“ a družstvo „Šrámci“. V červené skupině si 3. místo „Byblos“ (Jiří Slad, Václav Šimek),
nejlépe počínalo družstvo „Byblos“, které prošlo základní 4. místo „Bigmani“ (Ivo Novotný, Ladislav Rathovský)
Mgr. Vladimír Trávníček, SPV Strunkovice nad Blanicí
skupinou bez zaváhání. Z druhého místa postupovali
„Bigmani“ a dále pak družstva „Skalka“ a „Nadváha“.
Čtvrtfinálová utkání dopadla podle papírových předpokladů
a favorité postoupili do semifinálových bojů.
V prvním semifinále se o postup do finále utkala družstva
„SPV“ a „Bigmani“. Byl to boj do posledního míče.
Přestože lépe do utkání vstoupil „Strunkovicko Protivecký
Výběr“ a v prvním setu již vedl 9:6, nakonec podlehl
9 : 10. Ve druhém setu po vítězství 10:7 bylo srovnáno
na 1:1, a o všem tak musel rozhodnout třetí set. Ve třetím
Foto: Karel Matějka
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Z kroniky Velkého Boru o elektrizaci a veřejném osvětlení
Dnes nám připadá naprosto samozřejmé, že do každé nákladem 1.140.400,- Kčs, v čemž bylo zahrnuto krom
chalupy je zaveden elektrický proud a v obci máme jiného vybudování trafostanice a zřízení 39 domovních
veřejné osvětlení. Nebylo tomu tak vždy. K elektrizaci přípojek, z toho 5 světelných a 34 kombinovaných (tedy
Velkého Boru a samot okolo něj došlo až v roce 1949. světelný + motorový proud). Spolu s tím bylo zřízeno
Nejprve bylo založeno za tím účelem družstvo, které i veřejné osvětlení v počtu 3 ramen a v délce 350 metrů.
mělo elektrizaci objednat a uhradit. Elektrizace pak byla Práce započaly v únoru 1949, kdy – jak se v kronice píše
objednána u Jihočeských elektráren, národní podnik – „čtyři povozy přivezly partu dráteníků, kteří započali
se sídlem v Českých Budějovicích, s odhadovaným prováděním domovních instalací a dne 16.5.1949 zahájili
stavbu sekundární sítě v délce 5,5 km, kterou dokončili dne
27.8.1949 a slavnostně rozsvítili dne 10.9.1949“. Stavbu
realizovala firma Elektroradiozávod V. Jileček z Prachatic.
Připojené snímky z kroniky Velkého Boru jsou uveřejněny
s laskavým souhlasem Státního oblastního archivu Třeboň.
JUDr. Pavel Čížkovský

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 8. a 22. ledna od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 5. ledna. 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
Helena Kábelová • Protivec
Jana Vachtová • Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Ihnatková • Strunkovice nad Blanicí
Helena Poustecká • Velký Bor
Josef Komrska • Strunkovice nad Blanicí
Anna Capůrková • Strunkovice nad Blanicí
Antonín Pudivítr • Strunkovice nad Blanicí
Hana Zámečníková • Strunkovice nad Blanicí
Stanislav Hovorka • Strunkovice nad Blanicí
Václav Brabec • Protivec
Jiří Pešek • Strunkovice nad Blanicí
Marie Říhová • Malý Bor
Jindřich Hazuka • Strunkovice nad Blanicí

Inzerce
• Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
a koberců (tel.: 728 685 987).
• Nejbližší LÉKÁRNA v Bavorově ve vzdálenosti necelých
6 km Vám nabízí svoje služby v pracovních dnech
od 9 : 00 do 14:00 hodin. Tel.: 383 390 219.
Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník.
Adresa redakce: 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, e-mail: matrika@strunkovicenadblanici.cz
Registrační číslo: MK ČR E 15135 • Cena: zdarma.
Jazyková korektura: Mgr. Hana Pártlová (kromě dopisů od občanů). Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej (bod@bod.cz, tel.: 777 22 92 73).
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
Sazba: DTP studio BoD, e-mail: dtp@bod.cz, tel.: 777 22 92 73
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