ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Červenec 2022

Něco sladkého…
Tak nám začínají prázdniny a dovolené. Čas odpočinku
a pohody. Lidé vyrazí na chaty a chalupy. Zaplní se
penziony a hotely nejen po vlastech českých. Češi se vydají
k moři i do hor. To s sebou přináší statisíce lidí, kteří se
i přes zdražení pohonných hmot povětšinou přemisťují
auty. A ta auta jezdí po silnicích a dálnicích, které se jako
na potvoru jali dělníci opravovat zrovna o prázdninách.
Každoročně. To je taková tradice. Vzpomněl jsem si na to

nedávno při cestě ze západních Čech, kdy mne zastavila
objížďka, kterou jsem nakonec objížděl další objížďkou…
Tak až vyrazíte letos na nějakou tu rekreaci, přibalte si
k plavkám a krému na opalování něco sladkého. Je to prý
dobré na nervy.
Hezké a pokud možno klidné léto.
Ing. Karel Matějka, starosta

Informace ÚM
• 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 středy 20. července 2022.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí dne
Strunkovice n. Bl.“ – fasáda, okapy… Stavební práce
8.6.2022 po projednání a hlasování:
na fasádě byly započaty na dvou ze čtyř stěn.
• Schválilo počet členů Zastupitelstva městyse Strunkovice
ü Revitalizace KD Strunkovice (dozateplení suterénních
nad Blanicí na volební období 2022 – 2026 na 11 členů.
prostor, okapy, mříže světlíku…) započne do začátku
Po zářijových komunálních volbách tak počet zastupitelů
prázdnin.
zůstane stejný jako doposud.
ü Oprava výtluků na návsi ve Svojnicích započne
• Schválilo protokol z průběžné kontroly Kontrolního výboru
do začátku prázdnin.
městyse Strunkovice nad Blanicí konané dne 25.5.2022.
ü Rekonstrukce bytové jednotky Velký Bor č. p. 32.
• Vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na stavebních
Otlučeny vnitřní omítky, hotová hrubá podlaha. Od konce
akcích městyse. Jedná se o tyto větší akce:
června dojde k provedení vodorovné hydroizolace.
ü Oprava zateplovacího systému a soklu budovy
ü Započata rekonstrukce 2 křížků (u Zeleného kříže,
č.p. 95, Strunkovice (stará pošta) je před dokončením.
ve Svojnicích).
Následně dojde k nátěrům oken a parapetů.
• Neschválilo poskytnutí finančního příspěvku organizaci
ü Oprava kanalizace a vodovodního řadu Strunkovice
Fokus Písek, z.ú.
(ul. Sportovní) je hotová.
• Schválilo výjimky z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Strunkovice
ü Loni podepsána smlouva o dílo na realizaci akce
na školní rok 2022/2023. Podle výsledků zápisu do
„Revitalizace zahrady MŠ ve Strunkovicích nad Blanicí“
1. třídy bude celkový počet dětí ve škole 117. Škola bude
s firmou Luna Progress, s.r.o. Realizace do 31.12.2022.
organizována jako devítitřídní, tedy 5 tříd na I. stupni
ü „Rekonstrukce budovy úřadu městyse a ZŠ
a 4 třídy na II. stupni. Podle výsledků zápisu dětí do MŠ
bude celkový počet dětí 51. Školka bude organizována do
Léto s párou
3 tříd.
• Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
str. 6
s EG.D, a.s. na prodej části pozemku 564/4 v k.ú. Velký
Bor pro plánovanou stavbu trafostanice pro posílení
lokality Velký Bor.
• Schválilo navýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní
jídelně ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 1.7.2022
o 10 Kč ze 70,- Kč na 80,- Kč.
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse
(Úřad / Zastupitelstvo / Zápisy ze zastupitelstev).
Foto: Lenka Toušková
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Kulturní a sportovní akce
• V pátek 8. července se na návsi v Protivci uskuteční
Underground fest, na kterém vystoupí The Rozladěn,
Bratři Karamazovi a Děrsu Uzala. Začátek v 19:00 hodin.
Vstupné 200,- Kč.
• Sbor dobrovolných hasičů Velký Bor zve děti i dospělé
na Dětský den – vítání prázdnin se soutěžemi, který se
uskuteční v sobotu 9. července 2022 od 14:00 hodin na
hřišti u bývalé školy. Můžete se těšit na ukázky policejní
práce (podle možnosti přijedou dopravní policisté,
kriminalistický technik či psovodi), účast přislíbili i hasiči
z SDH Dub, kteří nás seznámí s rozšířením jejich techniky
o zásahový automobil. Nachystány jsou i soutěže o ceny.
Vstupné a nápoje pro děti zdarma.
• SDH Protivec srdečně zve na tradiční Tancovačku na
návsi, která se uskuteční v sobotu 9. července v Protivci.
Začátek ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje kapela
Elizabeth.
• TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí pořádá v sobotu
9. července od 20:00 hodin taneční zábavu. Na parketu
na Sokolské louce se můžete těšit na kapely Benefit
a Argema. Vstupné 380,- Kč.
• Pouťové posezení pod lípou a Šafrda Memory Band
(Svojnice, 16.7.).
• TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí zve v neděli
17. července na XIV. 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
23. července Turnaj ve volejbale „Blanická smeč“.
Začátek v 9:00 hodin ve Strunkovicích ve sportovním
areálu na Sokolské louce.
• Aeroklub Prachatice pořádá v sobotu 23. července
na letišti ve Strunkovicích nad Blanicí „Letecký den“.
Začátek od 10:00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení
Martina Šonky, Petra Kopfsteina a vzdušných sil armády
ČR. Dále uvidíte akrobacii ve větroni, parašutisty,
historická letadla či akrobatickou skupinu „Follow me“.
Na programu jsou i vyhlídkové lety. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 200,- Kč, děti 50,- Kč. Parkování zdarma.

1. července (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Rakeťák
USA, Angus MacLane, animované rodinné sci-fi,
105 min., český dabing
8. července (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Top Gun: Maverick
USA, Joseph Kosinski, akční drama, 131 min.,
český dabing
15. července (pátek) • 18:00 • 90,- Kč
Mimoni 2: Padouch přichází
USA, Kyle Bald, animovaná komedie, 88 min,
český dabing
22. července (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Pánský klub
ČR, Matěj Balcar, komedie, 91 min.
29. července (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
Jurský svět: Nadvláda
USA, Colin Trevorrow, akční sci-fi, 147 min.,
český dabing
31. července (neděle) • 20:00 • 80,- Kč
Vyšehrad: Fylm
ČR, Martin Kopp, sportovní komedie, 105 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!
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.

Připravujeme na srpen 2022:
• Fotbalový turnaj, sraz rodáků (hraje Jista Band), pouťová
taneční zábava (hraje Talisman)
Z kulturního dění
(Strunkovice, 6.8.)
• Pouť sv. Dominika, dechová hudba Jista Band, poutní V sobotu 28. května 2022 se uskutečnil již 15. ročník
mše, fotbalový zápas, divadlo nejen pro děti, posezení soutěžního klání „Strunkovice versus Strunkovice“ mezi
Strunkovicemi nad Blanicí a Strunkovicemi nad Volyňkou.
s kapelou Leťáci
Několik desítek soutěžících se tentokrát sešlo ve sportovním
(Strunkovice, 7.8.)
• Mexický pohár - 10. ročník soutěže ve střelbě z malé areálu ve Strunkovicích nad Volyňkou. Po přivítání starostou
obce Zdeňkem Filipem začal soutěžní maraton, který
odstřelovačky
zahrnoval tyto sportovní disciplíny: stolní tenis, volejbal,
(střelnice Strunkovice, 20.8.)
nohejbal, pétanque a malá kopaná. Samostatnou kapitolou
• Pouť sv. Jiljí
byl víceboj zahrnující řadu sportovně dovednostních
(Šipoun, 27.8.)
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aktivit jako např.: závod dvojic na chůdách, jízda na čas se
stavebním kolečkem naloženým dřevem, motání provázku
na čas či několik míčových disciplín. Speciální program se
soutěžemi byl připraven pro děti. Počasí celé akci přálo.
Po celou dobu byla otevřena místní hospůdka se zásobami
rozličných nápojů. Místní zastupitelé se postarali o dobroty
k jídlu. Buchtami ke kávě počínaje a pečeným masem konče.

Kdo se vydal soutěžit či fandit těm svým Strunkovicím,
určitě nelitoval. Výsledkem byl příjemně strávený den ve
společnosti kamarádů a nějaký ten vítězný pohár. Pro ty,
kdo by to chtěli přesně, místní vyhráli víceboj, volejbal
a pétanque. Do Strunkovic nad Blanicí doputovaly poháry
za vítězství ve stolním tenisu, nohejbalu a malé kopané. Po
konstatování, že vyhrály Strunkovice, a společném fotu byl
konec a loučení s kamarády. Tak za rok ve Strunkovicích,
tentokrát u řeky Blanice. Pokud tedy nebude zájemců
o účast stále ubývat a ubývat…
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: 2x Karel Matějka

Letošní celorepubliková akce Noc kostelů se uskutečnila
v páteční podvečer 10. června. K této kulturně společenské
události se připojila i zdejší farnost, která se snažila
zpřístupnit nejširší veřejnosti i běžně uzavřené prostory
zdejšího chrámu. Díky zapojení místní ZŠ jsme mohli
zhlédnout obrázky našeho kostela sv. Dominika očima dětí.
Součástí byla i výstava k padesátému výročí smrti bývalého

českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, který byl
jako mnoho dalších v hledáčku StB a díky praktikám
tehdejšího totalitního režimu je pokládán za jednu z jeho
obětí. Po úvodním slovu Jiřího Podlešáka se ujala slova
žákyně 9. třídy Petra Kubičková s několika informacemi
o Josefu Hlouchovi a následovala možnost si projít
kostel a své znalosti a postřehy si zapsat do pracovních
listů. Následovala komentovaná prohlídka celého kostela
a zdatní zájemci vystoupali i do věže. Duchovní tečkou
byla hodinová adorace s prosbami za mír a za náš městys
a s chválami modlitbou i zpěvem s hudebním doprovodem
pod vedením Ing. Lucie Kozlerové.
Bylo to příjemné setkání s mnoha rodinami a lidmi, kteří
mají k našemu městysi vztah. Díky patří i paní ředitelce
Vejvodové, vyučujícím a žákům místní školy, kteří se
aktivně zapojili.
Je důležité, aby kostely nebyly jenom stavebními památkami,
ale aby byly také vzkazem od našich předků, co pro ně
křesťanská víra znamenala a jak jejich životy přetvářela,
kolik úsilí museli věnovat na vybudování kostelů v našich
obcích a městech, které jsou jejich neodmyslitelnou
dominantou a součástí naší kultury.
B. Podlešáková

Foto: B. Podlešáková

Foto: 2x Milena Matějková
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DDM Prachatice spolu s rodiči a kamarády
připravili pro děti na páteční odpoledne
(17.6.2022) Vítání léta. Rodiče s dětmi se sešli ve
Strunkovicích ve sportovním areálu na Sokolské
louce. Soutěžící se svezli na koníkovi, nakrmili
hladového vlka, porazili tříhlavou saň, zkusili si
zavázat rozbité koleno. Navíc si stihli vyrobit
lapač snů a odznak. Vrcholem byl pak skákací
hrad… a velká odpolední pohoda. A tak si to
děti, rodiče i organizátoři užili.
Za organizátory Milena Matějková

Po covidové pauze se letošní ročník „Her bez hranic“
uskutečnil v Otaslavicích. Toto sportovní klání mezi 8 obcemi
Mikroregionu Předina (Brodek u Prostějova, Dobrochov,
Hradčany – Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov,
Vranovice – Kelčice, Vřesovice) a 2 jihočeskými obcemi
(Strunkovice nad Blanicí, Lažiště) se uskutečnilo v sobotu
18. června 2022 již po jedenácté. Šestičlenné týmy soutěžily
v řadě disciplín kombinujících nejen fyzickou zdatnost, ale
i zručnost a chytrost. Strunkovice reprezentovalo družstvo
ve složení: Jindřiška Ledrerová, Jiří Slad, Jiří Markovec,
Zdeněk Botoš, Jiří Bezděkovský, Tomáš Matějka. A vedli si
opravdu skvěle, neboť přivezli putovní pohár za první místo.
Tak díky za skvělou reprezentaci „Mexika“.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: archiv

Z naší školy
„Maraton“ ve strunkovické škole a školce
pokračoval…
Na dubnový „maraton ve čtení“
v Komunitním centru navázal „atletický
maraton“ - všichni aktivní či pasivní
sportovci ze školy měli možnost změřit svoje síly
v jednotlivých atletických disciplínách – „školkaři“ na
hřišti ve Strunkovicích, „základkáři“ zase na prachatickém
atletickém stadionu… a na sport navázal „anglický maraton“
– do Anglie, nejen za památkami, totiž vyrazili strunkovičtí
druhostupňáci. Ve znamení „cestovního maratonu“ byl
i celý červen – tak například školka „si dala túru“ na
Helfenburk… 1. stupeň navštívil Muzeum Dinosauria
v Praze a „větší cyklisté si zašlapali“ směr Stožec - Nová
Pec. Nechyběl tradiční „maraton“ v třídním focení anebo
povinně školní / školkový maraton v plaveckém výcviku
v prachatickém bazénu. Možná nejtěžší… 9 let dlouhý
maraton – povinnou školní docházku - zdatně „do cíle
dotlačili“ deváťáci… jejich závěrečné prezentace byly
opravdu skvělé!
Děkuji všem dětem a žákům za úplně normální školní rok
– možná by se nabízelo říct normální a obyčejný… pro mě je
ale každý školní rok zcela neobyčejný a zcela originální!
Děkuji všem „za velkou i malou katedrou“ – je to poslání… Foto: archiv ZŠ a MŠ
Věrce, Vlaďce, Hance, Martě, Petě K., Monče, Marušce Š.,
Jarušce, Danče, Lence, Miladě M., Lucce S., Petě M.,
Marušce M., Lucce B., Jitce, Kristýně, Evě, Miladě H.,
P. S.:
Lence.
Děkuji všem „v zákulisí“, kteří nám vytváří „pohodlné Challeng run 2022 měníme Challeng run 2023 – a jestli
zázemí“ – Vendule, Aleně, Bohunce, Renče, Daně, Ivaně, nevíte, co to znamená, vyčkejte – včas se dozvíte!
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ
Petře, Ivetě.

Z činnosti TJ Sokol
Foto na provázku 2022
T.J. Sokol Strunkovice uspořádal o víkendu
4. a 5. června již 22. ročník fotografické
výstavy Foto na provázku. Vernisáž zahájil
za pořadatele v sále KD ve Strunkovicích
nad Blanicí Karel Matějka. Hudební doprovod obstaralo
jazzové kytarové duo Ivan Boreš (Leptač) a Jan Kopf

(České Budějovice). Návštěvníků přišlo hodně přes stovku
a v průběhu celého dne přicházeli další a další. A co mohli
vidět? Na 36 vystavujících autorů zde prezentovalo svou
tvorbu bez omezení. Limitem byl pouze počet fotografií
a jejich velikost. A bylo opravdu na co koukat. Krajinářská
fotografie, zátiší, akty, detaily… Nechyběla ani tradiční
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fotografie na téma tentokrát „Viděno černobíle“, se kterou
se představilo 17 autorů. Doprovodný kulturní program
pokračoval večer na parketu na Sokolské louce. Počasí
sice zpočátku kultuře nepřálo, ale v osm večer déšť ustal.
Návštěvníci koncertu tak slyšeli hudební vystoupení Lucky
Brew (Prachatice), Bigbítový Dunění (Praha) a Deep Purple
South Bohemia Revival (České Budějovice). Na nedělní
dopoledne pořadatelé připravili tradiční cestovatelské
přednášky. Cestu na Island zprostředkovala Jana Vojíková
(Vodňany). O cyklistické zážitky na Balkáně se s přítomnými
podělili Jiřina Lípová a Rosťa Gregor (Buková).

Výstava byla tradičně soutěžní. Po covidové době se soutěž
opět odehrávala na dvou hodnotících „frontách“, které
tvořili jednak hlasující návštěvníci (laická porota) a jednak
porota odborná, zastoupená portrétním a uměleckým
fotografem Petrem Jedinákem. Podrobné výsledky soutěže
s hodnocením najdete na www stránkách městyse v oddíle
Foto na provázku.
Za TJ Sokol Karel Matějka

Foto: 2x Karel Matějka

Setkání sokolů v Brně
O víkendu 10. – 12.6. se uskutečnila v Brně největší mezisletová sokolská
akce Sokolgym 2022. Od pátku do neděle byl pro účastníky připraven velmi
bohatý sportovní i kulturní program: Přehlídka pódiových skladeb, Atletický
mítink veteránů, plnění Sokolské zdatnosti, soutěže a hry pro děti, 3 různé
poznávací procházky městem Brnem s odborným výkladem, gala večer „Křídla
nad Špilberkem“, výstavy aj. Město bylo plné cvičenců s červeným náramkem
– poznávacím znamením zúčastněných sokolů.
Vyvrcholením byla nedělní akce „Sokolové Brnu“, kde po dopolední generálce
následoval velký průvod městem od Besedního domu až na stadion Sokol Brno
I. V čele několika tisíců pochodovali krojovaní sokolové s prapory, za nimi
sokolové v sokolských krojích a sokolové v národních krojích, pak cvičenci
jednotlivých skladeb a vše doprovázely tři hudby. Mohutný průvod skončil na
stadionu, kde se po státní hymně a krátkých projevech činovníků představilo
17 hromadných skladeb od předškolních dětí až po seniory.
Sokolové opět potvrdili i své lidské kvality. Ukázali, že i v náročných podmínkách
dokáží být ohleduplní, ukáznění, že si navzájem umí pomáhat a podporovat se,
zářilo z nich nadšení, úsilí a radost. Jsem ráda, že k nim patřím.
Za TJ Sokol Jana Pártlová

Foto: 2x J. Sladová
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Stavební práce městyse v obraze

Foto: 4x Karel Matějka • Oprava fasády domu Strunkovice č.p.95.

Oprava fasády budovy 1. stupně ZŠ ve Strunkovicích.

Rekonstrukce bytu v budově bývalé školy, Velký Bor č.p. 32.

Opr. vodojemu (fasáda, izolace zdiva, dveře) na Hořicích, Strunkovice.

Léto s párou
Nejen milovníci železnic, ale i turisté, rodiny s dětmi a všelijací romantici
mají po delší době šanci prohlédnout si romantickou krajinu mezi Číčenicemi
a Prachaticemi z oken nostalgického parního vlaku. Trať je dlouhá 27,5 km,
provoz na ní byl zahájen 15. října 1893 a délka takovéhoto výletu je 2,5 hodiny.
Soupravu s historickými vozy poveze parní lokomotiva 310.093 nazývaná
Kafemlejnek. Byla vyrobena v roce 1901v pražské Libni v První českomoravské
továrně na stroje. Tato jízda se uskuteční v pátek 1. července 2022. Vlak odjíždí
z Číčenic v 9:55 hod. Do Strunkovic nad Blanicí přijede v 11:17 hod a po
doplnění vody pokračuje v 11:51 hodin přes Husinec do Prachatic, kam by měl
vlak dorazit v krásných 12:12 hod. Tato akce je součástí projektu „Šumavské léto
s párou“ , v rámci kterého se můžete v průběhu července svézt „Kafemlejnkem“
z Volar do Lenory, Nového Údolí či Černé v Pošumaví. Více informací na:
www.cd.cz/vlakem-na-vylet/.
Ing. Karel Matějka, starosta

Foto: P. Kosmata

CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ JE NĚKDO POD PAROU? A KDYŽ MÁ NĚKDO PÁRU? MÁ PÁRA BUDOUCNOST?
A CO KDYŽ NĚCO NEJDE DO PÁRU? CHODÍTE DO PÁRY? JAKÉ MÁ PÁRA SPRÁVNÉ PÁRAMETRY?
A CO NA TO MILOUŠ?
KaMa & JoCer
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Z činnosti SDH Velký Bor – Velkoborská pouť
V neděli 12. června 2022 se uskutečnila
tradiční Velkoborská pouť k poutnímu
místu u Nejsvětější Trojice. Počasí pouti
přálo, byl krásný slunečný den. Velké
množství poutníků vyrazilo kolem

10 hodiny od kapličky ve Velkém Boru k poutnímu místu.
Poutní místo bylo jako každý rok krásně připraveno
a vyzdobeno květinami opatřenými na náklad Honebního
společenstva Velký Bor - Obora. Mši svatou sloužil farář
David Kučerka, člen Rytířského řádů křižovníků s červenou
hvězdou z Prahy. Pouť i mše byla doprovázena
hudbou. Hasiči nachystali pro poutníky posezení
pod stanem a občerstvení, což bylo přítomnými
poutníky bohatě využito.
David M. Říha
a Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor

Foto: archiv SDH

Z činnosti SDH Šipoun – pořízení dopravního automobilu
1 245 832,80 Kč. Automobil Ford Transit Custom a požární
přívěs dodala společnost Auto Vinkler, s.r.o., Písek. Součástí
zakázky byla i hasičská přestavba automobilu a přívěsu.
Automobil s přívěsem si hasiči ze Šipounu převzali
v polovině měsíce května.
Rudolf Toušek, místostarosta

Za
pomoci
dotačního
programu
Jihočeského kraje (300 000,- Kč) a dotace
Ministerstva vnitra, generálního ředitelství
hasičského záchranného systému ČR
(450 000,- Kč) pořídil městys Strunkovice
pro JSDH Šipoun nový dopravní automobil s hasičským
přívěsem. Celkové náklady na realizaci projektu činily

Foto: Rudolf Toušek

Z činnosti TJ Blaník
rozlosována 30.6.2022 v Českých Budějovicích. Jednáme
také o vhodném doplnění týmu, protože z tohoto úspěšného
kádru nám odchází 3 hráči.
Velká sportovní akce, tzv. „Setkání legend“ proběhne letos
17. července od 14:00 hodin, a i když je to již 14. ročník,
uvidíte znovu známé tváře čs. sportu a umělců. Fotbalové
odpoledne již tradičně zahájí letos velmi úspěšní hokejisté
Motoru ČB proti místnímu A - mužstvu. Jména a program
akce sledujte na plakátech a na facebooku, skupina Blaník
Strunkovice fotbal.
Za TJ Blaník Miroslav Mottl

Fotbalisté Blaníku zakončili mistrovskou
sezonu ročníku 2021 – 2022 v pátek
17. června remízou 1:1 v zápase proti
SK Čkyně. Téměř 300 diváků sledovalo
povedený zápas a po jeho dramatickém
průběhu odcházeli spokojeni téměř všichni.
Blaník Strunkovice obsadil v konečné
tabulce 5. místo, když na místo čtvrté stačilo
vstřelit v tomto posledním zápase vítězný gól. Umístění je
ale pro Blaník jako nováčka krajské soutěže velký úspěch
a povzbuzení do další práce. Po krátké přestávce a dovolené
bude zahájena příprava na další sezonu, která bude
7

Z činnosti Spolku sportovních aktivit Šumava (SSAŠ)
V sobotu 21.5.2022 se na naší střelnici „8 - 10 let“ zlatou medaili získal Vít Janů, stříbrnou medaili
uskutečnila letos první soutěž ve střelbě získala Julie Husinecká a bronzovou medaili získal David
z vojenské pušky. Soutěže se zúčastnilo Vašíček. V nejstarší kategorii „11 - 15 let“ první místo
32 střelců.
obsadil Jáchym Matějka, druhé místo Ondřej Žemlička
Střílelo se ve čtyřech kategoriích.
a třetí místo obsadil Filip Jáchym. Děti, které se umístily
V kategorii „A“ vojenská puška opakovací zavedená na stupních vítězů, obdržely medaili, diplom a věcné ceny.
do roku 1954 si první místo vystřílel Antonín Kafka z SPS Ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka a obdrželi nějaké ty
Písek (194 b), druhé Radek Jehlík také z SPS Písek (191 b) sladkosti. Nikdo tak neodcházel s prázdnou. Všem dětem
a třetí místo si vystřílel Lubomír Blafka z AVZO Nové se na naší střelnici líbilo, a tak již nyní plánujeme druhý
Hrady (187 b).
Dětský den, který se uskuteční 3. září.
V kategorii „B“ vojenská puška samonabíjecí na náboj
Za SSAŠ Karel Kašpar
7,62 x 39 mm zlatou medaili získal Václav Miklas z SPS
Písek (179 b), stříbrnou medaili získal Michal Krbeček
z SSAŠ Strunkovice (169 b) a bronzovou medaili získal
Andrej Brosz také z SSAŠ Strunkovice (164 b).
V kategorii „C“ vojenská puška samonabíjecí ráže
6 - 8 mm zavedená do roku 1960 a její repliky první místo
obsadil Pavel Taubr z SPS Písek (187b), druhé místo Josef
Štěch z SKS Prachatice (179 b) a třetí místo Jiří Jáchym
z SPS Písek (176 b).
V poslední kategorii „D“ vojenská puška samonabíjecí
Open ráže 5,45 - 8 mm zlato získal Lubomír Blafka
Foto: Karel Kašpar • Dětský den
z AVZO Nové Hrady (190 b), stříbro Antonín Kafka z SPS
Písek (189 b) a bronz Pavel Taubr z SPS Písek (188 b).
Blahopřejeme jubilantům
Dalším závodem na naší střelnici byl „Dětský den“, který
se konal 11.6.2022. Za krásného a slunečného počasí si Běla Klímová • Strunkovice nad Blanicí
23 dívek a chlapců porovnalo své střelecké schopnosti Marie Šedivá • Strunkovice nad Blanicí
ve střelbě ze vzduchové pušky, deset ran vleže. Vše František Steinocher • Velký Bor
probíhalo pod odborným dohledem členů našeho spolku. Jana Bošková • Strunkovice nad Blanicí
Tuto soutěž jsme rozdělili do třech věkových kategorií. Václav Král • Protivec
V nejmenší kategorii „do 7 let“ si první místo vystřílel Olga Sladová • Strunkovice nad Blanicí
Lukáš Brabec, druhé místo si vystřílela Natálka Kleinová Zdeněk Žemlička • Strunkovice nad Blanicí
a třetí místo obsadil Šimon Tesárek. V prostřední kategorii Jan Šulák • Žíchovec
Miloslava Schönbauerová • Strunkovice nad Blanicí
Josef Poustecký • Velký Bor
Oznámení
Hana Taušová • Strunkovice nad Blanicí
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice Zdeněk Novák • Malý Bor
nad Blanicí): 9. a 23. července od 9:00 do 12:00 hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
Do života vítáme
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 6. července. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem Tobias Dvořák • Strunkovice nad Blanicí
Martin Sebera • Protivec
zanechte před svým domem.
• Prázdninový provoz v Mateřské škole a školní jídelně
bude v době od 18.7. do 19.8.2022 uzavřen. Zahájen bude
Inzerce
od pondělí 22. srpna 2022.
• Knihovna Strunkovice oznamuje, že o prázdninách • Nákladní doprava Multicar do 3,5 t (tel.: 777 108 150).
(červenec, srpen) bude provozní doba omezena pouze na
Čištění a tepování interiérů vozidel, sedacích souprav
každé pondělí od 14:00 do 17:00 hodin.
a koberců (tel.: 728 685 987).
• Nemocnice Prachatice a.s. bude o prázdninách z důvodů • Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
oprav fungovat s těmito omezeními: Operační sály
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
a porodnice budou uzavřeny od 8.7. do 4.8.2022.
práce. Tel: 773 935 103.
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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