ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Březen 2021

Něco trvanlivého…
Tak jsem včera dopsal úvodník. To nešlo takovou politickou
blbost neokomentovat. Jenže ráno už to bylo jinak. Vše
bylo dementováno, zrušeno, odvoláno a… a v éteru se
objevila jiná, a ještě větší pitomost. Na to já nemám nervy.

Zpravodaj je měsíčník. Co mám asi tak napsat aktuálního,
veselého, nevládního, nekovidového a trvanlivého? Tak
jsem rád, že to za mne tentokrát udělala Jolanka Kimlová.
Ing. Karel Matějka, starosta

Příběh o nekonečném sáčku
Po rozvodu v roce 2017 jsem se
ocitla v blázinci. Nejprve v Českých
Budějovicích a po nějakém čase ještě
v Písku. V obou případech jsem byla
na pokoji číslo 8. Když dám osmičku
naležato, vznikne znak NEKONEČNA.
To je moje profesionální deformace
„hrát si“ s písmeny a číslicemi.... Nyní
se píše rok 2021 a ocitám se znovu
v „blázinci“. Doma, přímo tady a teď.
A teď to přijde!
Byla jsem nakoupit nějaké potraviny
v „Zemi nákupu“ známé pod názvem
Kaufland v Prachaticích. U váhy se
zeleninou mi ustrnul zrak nad nápisem
Nekonečný sáček. A ještě byl označen
cedulkou, že je ve slevě za 14,90 korun
českých. No, nekupte to! NEKONEČNÝ
SÁČEK za slovy: čtrnáct korun českých
a devadesát haléřů! Když jsem doma
rozbalila tento tajemný balíček, k mému překvapení byly
uvnitř dokonce dva nekonečné sáčky. Jak nápis na cedulce
napovídá - tento výrobek by měl býti vyroben zřejmě
z ekologického materiálu. Všimněme si znovu nápisu.
„Nekonečný sáček“. Měl by být, domnívám se „eko“.
Přemýšlím, z jakého asi materiálu je tento sáček vyroben?
A k mému údivu je ze stoprocentního polyesteru! Další nápis
na obalu je: „Rozhodují činy“. Na dalším zboží nacházím
nápis „Sušte v rozloženém stavu“. Zcela intelektuálně

vyčerpaná jdu platit k pokladně. Zde mi
naúčtovali nějaké ty potraviny a věřte
- nevěřte, ten nekonečný sáček mi
naúčtovali v plné ceně bez avizované
slevy! Tak nevím, jak říká pan Jiří
Menzel.... a pousmála jsem se v duchu
bolavým úsměvem. Však kvůli těm pěti
korunám jsem neměla čas ani energii
zjišťovat více.... Spěchala jsem totiž na
vlak. Doma na mne čeká „nevypsatelná
fixa“, kterou nyní píši tuto zprávičku
o nekonečné blbosti vtíravé reklamy,
tedy opakovaného klamu, která nás
jako větvící se virus provází na každém
kroku. Jsem ráda, že nemám televizi
a zprávy sleduji jen málo. Spíše teď
chodím mezi lidi a tam se dozvídám
teprve věci!!!
Pokud se nám podaří najít si jen
trochu času k zastavení, všímejme si
reklamních nápisů a zkusme nad nimi zapřemýšlet. Může
to být i trochu zábavné v této zvláštní nemocné době.... Do
této „hry“ by se mohly zapojit i děti a dala by se uspořádat
soutěž o nej....... reklamu!
Nevím, kam mě zavřou teď, ale mám pocit, že jsem zase
v blázinci. Tady a teď.
S pozdravem,
Jolanka Kimlová
z Blaničky

Sčítání lidu domů a bytů str. 4

Foto: Karel Matějka
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Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic n. Bl. se • Na Úřadu městyse se můžete zaregistrovat do systému
třídění (nutné provést osobně), na základě kterého
uskuteční ve středu 17. března 2021 od 18:30 hodin
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
můžete získat slevu na platbu za odvoz domovního
• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) se
odpadu (popelnice). Zde obdržíte samolepicí štítky
pro rok 2021 zvyšuje o 30,- Kč. Pro trvale přihlášeného
s čárovým kódem a další podrobné instrukce. Více na
obyvatele činí 680,- Kč za rok. Poplatek za svoz
www stránkách městyse (Služby a podnikatelé / Sběrný
dvůr / Motivační systém třídění odpadů).
domovního odpadu u rekreačních objektů je 680,- Kč.
Splatnost poplatku je do 30.4.2021.
• Příspěvky do dubnového čísla Zpravodaje můžete
Pokud platíte tento poplatek za celou rodinu a je pro vás
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
celková suma příliš zatěžující, můžete úhradu rozdělit do
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
více splátek. Celková suma však musí být uhrazena do
nejdéle do pátku 19. března 2021.
30. dubna.

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
• Schválilo účast městyse Strunkovice nad Blanicí
v mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Městys si
10. března 2021 vyvěšením tibetské vlajky již po šestnácté
připomene okupaci Tibetu Čínou.
• Schválilo odkup zdravotního střediska (Strunkovice nad
Blanicí č. p. 63) a pověřilo starostu jednáním o možnosti
financování koupě z Krajského investičního fondu
a prostřednictvím úvěru u ČS, a.s.
• Schválilo podání žádosti o dotaci z GP Jihočeského kraje
„Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje“ na pořízení motorové pily pro SDH Strunkovice.
• Schválilo podání žádosti o dotaci z grantového programu
MF ČR „298D23-Podpora rozvoje a obnovy obecní
infrastruktury a občanské vybavenosti“ na tyto akce:
Rekonstrukce tělocvičny. Rekonstrukce budovy Úřadu
městyse a ZŠ. Ulice Protivecká – veřejné osvětlení. Ulice
Protivecká – chodník – 1. etapa. ZŠ a MŠ Strunkovice –
školní dvůr, chodníky, cesty a veřejné prostranství, včetně
VO ve školním areálu.

Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne
17.2.2021 po projednání a hlasování:
• Schválilo prodej pozemku KN 559/6 v k.ú. Velký Bor
panu Oldřichu Kunešovi (Krtely 52, 384 11 Malovice).
• Schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
k 31.12.2020, včetně rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2020 ve výši 34 548,15 Kč do rezervního fondu
(24 184,15 Kč) a fondu odměn (10 364,- Kč).
• Udělilo souhlas s převodem stavebního pozemku 1219 / 20
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí na nového vlastníka
a posunutím termínu dokončení stavby rodinného domu
na tomto pozemku.
• Vzalo na vědomí informaci o přípravě a průběhu
stavebních akcí městyse. Výstavba podkrovních učeben
na 1. stupni ZŠ probíhá dle harmonogramu. Hotové je
zateplení, sádrokartonové obklady, rozvody elektřiny
a topení. Připravuje se výběrové řízení na vybavení těchto
učeben. Pokračují práce na půdní vestavbě bytů v ul.
Protivecká. Byla ukončena rekonstrukce vzduchotechniky
kina Strunkovice. V souvislosti s přeložkou vzdušného
elektrického vedení v ul. Protivecká dojde zde ke zrušení
stávajícího veřejného osvětlení. Připravuje se výstavba
nového osvětlení v dané lokalitě. V jarních měsících
dojde k zateplení části obvodového zdiva kina a č. p. 95
ve Strunkovicích, obnově vodovodního řadu na náměstí.
B. Havlasy a rekonstrukci části budovy Úřadu městyse.

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.

Kulturní a sportovní akce
S ohledem na neustále se měnící podmínky konání kulturních a sportovních akcí v důsledku koronavirové krize
program plánovaných akcí neuvádíme. Doporučujeme sledovat aktuální informace na plakátech, webu městyse
a v rozhlase městyse.

Z naší školy
Karneval v MŠ
Každý rok u nás v mateřské škole probíhá karneval, kdy
se všechny třídy sejdou a společně si užijí spousty legrace.
Letos, přestože jsme měli kvůli vládním opatřením trošku
omezené možnosti, jsme se rozhodli tuto akci nerušit
a dopřát dětem trochu té zábavy!

Karneval se uskutečnil ve čtvrtek 18.2., kdy se děti scházely
ve svých třídách. Po celý den děti zpívaly, tancovaly, hrály
různé hry a soutěže, které si pro ně připravily třídní učitelky.
Nechyběla ani společná diskotéka a promenáda v maskách
všech tříd dohromady.
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Masky měly děti opravdu „všestranné“ (od pohádkových bytostí, zvířat až
po povolání). Všechny byly moc krásné a zajímavé, proto každé z dětí bylo
odměněno diplomem a sladkostí. Děti i paní učitelky si karneval velmi užily.
Bc. Kristýna Šimsová, učitelka MŠ

Foto: 2x K. Šimsová

Ředitelka školy hlásí „únorové kontakty“…
Vlaďka ze ZŠ – hospitace v 1. třídě
Jitka, Monča, Kristýna z MŠ – kontrola nových posuvných dveří u Žabiček
Karel z radnice – doladění fota z archivu do Zpravodaje
Bohunka z lékárny – vyzvednutí objednaného čísla časopisu
Dáša z devítky – vyzvednutí přihlášky ke studiu na střední škole
Michal ze Stezky – porada ohledně online žákovské knížky…
… a ještě Vendula s rozpočtem a ještě Milada s Lenkou dořešit zástup za Monču a ještě Monča dořešit zástup za Martu
a ještě k mojí doktorce – „někdo mi asi leží v žaludku“?!
Oznámení – DOD, Zápis do ZŠ
V měsíci březnu proběhne v základní škole den otevřených dveří a 8. a 9.4.2021 proběhne zápis do základní školy
– organizace bude včas upřesněna (dle aktuální epidemiologické situace).
Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka ZŠ a MŠ

Foto: M. Mušková • PS: Stylové archivní foto – Masopust 2007

Připravované projekty
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, dostala budova 1. stupně ZŠ
a Úřadu městyse novou střechu. Nebyla to ale jen střešní
krytina, která se zde měnila. Došlo ke kompletní výměně
krovů, zateplení, části stropů a podlah…V podkroví tak
do léta vzniknou tři nové speciální učebny (přírodovědná,
počítačová a jazyková).

Při prvním pohledu na tento objekt můžeme konstatovat,
že čepici, tedy střechu, má budova krásnou. Horší už je
to s „kabátem“. Ten, tedy vnější fasáda, by si zasloužil
rovněž obměnu. Byla zpracována projektová dokumentace
a v prosinci loňského roku městys podal žádost o dotaci
nejen na ten nový kabát, ale i rekonstrukci vnitřních prostor
3

Úřadu městyse. Zda se tato stavební akce uskuteční, bude
záležet na tom, zda obdržíme požadované dotační finanční
prostředky. Rekonstrukce úřadu je logisticky náročná věc
jako v pohádce o Chytré horákyni, protože úřad musí být
uzavřen (kvůli stavebním pracím) a zároveň i otevřen (pro
potřeby občanů). Proto jsme se rozhodli část vnitřních
rekonstrukcí etapizovat. S jistotou můžeme říci, že letos

dojde k rekonstrukci části vstupní chodby úřadu a dvou
přízemních místností. Zrekonstruována tak bude obřadní
místnost. Ve druhé přízemní místnosti pak vznikne kancelář
podatelny a matriky, což jistě ocení starší občané, kteří
jinak museli po schodech do patra nebo si přivolat úředníky
pomocí zvonku.

Foto: autor neznámý • škola - historické foto

Foto: Karel Matějka • škola, část pošty a část Úřadu městyse - aktuálně

Návrh řešení fasád - ing. arch. Jakub Nepustil

Sčítání lidu, domů a bytů
Trocha historie na úvod
Nejstarší známé sčítání uskutečnili již v roce 3800 před
naším letopočtem Babyloňané. Sčítání lidu za účelem
placení daní probíhalo i ve starověkém Římě. Různé formy
sčítání probíhaly v různém rozsahu na různých místech i ve
středověku.
Pravidelná sčítání lidu, první svého druhu v Evropě, se
uskutečnilo v r. 1754 na základě písemného rozhodnutí
Marie Terezie z r. 1753. V roce 1869 pak došlo
v Rakousku-Uhersku k prvnímu modernímu sčítání lidu
(byly přesně definovány zjišťované informace týkající se
obyvatelstva) a bylo stanoveno provádění sčítání každých
10 let. Ta se pak uskutečnila v letech 1880, 1890,1900
a 1910.

První sčítání lidu v nově vzniklé Československé republice
se uskutečnilo 15. února 1921. Tomu předcházel vznik
Státního úřadu statistického (r. 1919) a přijetí zákona
o sčítání lidu (8.4.1920). Obsah sčítání zahrnoval 19 otázek.
Kromě jiného např. znalost čtení a psaní. Z politického
hlediska bylo důležité zjištění národnosti obyvatelstva,
mající potvrdit oprávněnost vzniku samostatné republiky.
Druhé československé sčítání lidu se uskutečnilo
k 1. prosinci 1930. Program sčítání byl tentokrát rozšířen
o zjišťování plodnosti žen či předchozího bydliště. Dalšímu
plánovanému sčítání (r. 1950) předcházel soupis obyvatelstva
v českých zemích (květen 1947) a na Slovensku (říjen 1946).
To si vyžádaly změny po ukončení II. sv. války a potřeba
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Společenská a politická situace po listopadu 1989 se
odrazila i při sčítání lidu 3. března 1991. Po čtyřiceti letech
se otázky rozšířily o otázku náboženského vyznání. Rozšířil
se počet národností, za které byly výsledky zpracovány.
Poprvé se tak objevila národnost moravská a slezská.
Rovněž ekonomické aktivity byly rozšířeny o soukromý
sektor. V České republice se po osamostatnění uskutečnilo
první sčítání 1. března 2001. Od tohoto roku jsou do sčítání
zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem. Poslední sčítání
na území naší republiky se uskutečnilo k 26. březnu 2011.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU bylo
počínaje rokem 2011 stanoveno ve všech členských zemích
(EU) jednou za deset let.

získat aktuální informace o obyvatelstvu. Další regulérní
sčítání lidu se uskutečnilo k 1. březnu 1950. Navazovalo na
předchozí sčítání, ale mělo svá specifika. Poprvé bylo sčítání
lidu na celém území státu spojeno se sčítáním domů a bytů.
Zároveň bylo posledním sčítáním až do roku 1991, kdy se
zjišťovala příslušnost k církvím. Provázaností dostupných
informací pak představovalo sčítání z 1. března 1961
novou informační kvalitu. Kvalitativně vyšší informační
úroveň představilo československé sčítání z 1. prosince
1970. Bylo provedeno podle mezinárodních norem a nově
zahrnovalo např. rodné číslo. Čtvrté poválečné sčítání
se konalo 1. listopadu 1980. Navazovalo na předchozí.
Zpracovávalo informace o nedostatku bytů. Proběhl
tak i poslední „Soupis obyvatel cikánského původu“.

Ze strunkovické kroniky
1921: Sčítání lidu konalo se od 15. do 21. února t.r. a bylo napočteno 939 obyvatelů a to: národnosti české 935, slovenské 3,
německé 1; dle nábožen. vyznání: ř. katolíků 922, českoslov. 4, českobratr. Evangelic. 5, bez vyznání 8
1930: Druhé sčítání lidu konalo se dne 2. prosince
(Zák.č.47 / 1927 a vládní nařízení č. 86/1930 sb. z. a n.
Rozhodujícím okamžikem jest půlnoc z 1. na 2. prosince
V tabulce uvedeni sčítací komisaři (Emanuel Vařečka
a František Tušl), kteří provedli ve Strunkovicích nad
Blanicí sčítání od 2.12.1930 do 5.12.1930. Sečteno 189
domů (186 obydleno, 3 neobydleno), počet bytových stran
256 a počet přítomných osob 962.

1961: 1. března 1961 bylo na celém území naší socialistické republiky provedeno sčítání lidí a bytů. Ve Strunkovicích spolu
se Žíchovcem jest 842 obyvatel, 392 mužů a 450 žen, 268 bytů. V obci jest 149 elektrických praček, 53 ledniček a 239
rozhlasových přijímačů. Tyto údaje svědčí o velmi dobré úrovni životních podmínek občanů Strunkovic.

Oznámení – sčítání 2021
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset
let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této
významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.
na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se

online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v příslušné mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři

JE SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ POVINNÉ? CO VŠECHNO SE SČÍTÁ?
JAK SE SČÍTAJÍ HRADY A ZÁMKY? A CO VZDUŠNÉ ZÁMKY? JAK SE SČÍTAJÍ ODMOCNINY?
KDO TO SEČTE MILOUŠOVI?
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KaMa & JoCer

patronací Mgr. B. Podlešákové a v samoobsluze COOP
pod patronací D. Hodinové. Celkem se za Vašeho přispění
vybralo 5895,- Kč. Nebyla to jistě plnohodnotná náhrada,
věřím však, že to za dané situace bylo nejlepší řešení
s ohledem na zdraví koledníků i dárců, kterým děkuji za
příspěvek, a všem přeji požehnaný rok 2021.

formou terénního došetření. Sčítací komisař se při výkonu
své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře
a platným osobním dokladem. Vyplněné listinné formuláře
odešlete do 11.5.2021 zdarma v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo kontaktních
míst Sčítání 2021. Sečíst se musí každá osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání podléhá
každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Úkolem Úřadu městyse je zajistit základní informovanost
občanů zveřejněním informací na úřední desce, v místním
tisku, případně na vývěskách obce.
Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021
můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz.
strejda Google, teta Wikipedie,
obecní kronika,
starosta Ing. K. Matějka a místostarosta R. Toušek

Oznámení
• Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice
nad Blanicí): 13.3. a 27.3., 10.4. a 24.4. od 9:00 do 12:00
hodin.
• Svoz tříděného odpadu je prováděn každou první středu
v měsíci. Nejbližší svoz se uskuteční 3. března. Pytle
s nalepeným čárovým kódem a vytříděným odpadem
zanechte před svým domem.
• Honební výbor HS Velký Bor - Obora oznamuje, že
s odvoláním na vyhlášený nouzový stav a na nařízení
vlády ČR se letos nebude konat řádná valná hromada HS.
Za honební výbor Marcela Kadlecová, honební starosta.
• Jarní sokolská vycházka. T. J. Sokol zve všechny zájemce
na svou první jarní vycházku, která se uskuteční v úterý
9. března. Sraz účastníků bude ve 13:00 hod. na zastávce
U lva, odkud se vydáme na okruh směrem k Obecnímu
lesu, přejdeme k letišti, odtud do Šipouna, který obejdeme
kolem Zlatého potoka a z Protivce se vrátíme zpátky do
Strunkovic. Srdečně zvou
Věra Vondrušková a Jana Pártlová.

Foto: D. Hodinová

Blahopřejeme jubilantům
Růžena Sobotovičová • Strunkovice nad Blanicí
Božena Kubičková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Sládková • Strunkovice nad Blanicí
Josef Marek • Svojnice
Petr Moudrý • Velký Bor
Jarmila Horáková • Šipoun
Jiřina Matějková • Strunkovice nad Blanicí
Blažena Stehlíková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Šrámek • Malý Bor
Jaroslava Turková • Strunkovice nad Blanicí
Marie Svobodová • Malý Bor
Jaroslav Wölfl • Velký Bor
Květoslava Šrámková • Malý Bor
Zdeňka Tušlová • Strunkovice nad Blanicí
Irena Danková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Hazuka • Strunkovice nad Blanicí
Josef Šandera • Svojnice

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení občané,
Naše řady opustila
jako každý rok proběhly i tuto zimu vánoční svátky. Jejich
součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, se kterým Věra Rothbauerová • Protivec
je v posledních letech spojena Tříkrálová sbírka. Mnozí
z Vás už si na ni zvykli a koledníci i dárci se na ni každý rok
Inzerce
těší. Všichni ale víme, jaká je v letošním roce situace, a proto
jsme se rozhodli Tříkrálovou sbírku 2021 ve Strunkovicích • Stavebnictví Országh – zednické práce, obklady a dlažby.
nad Blanicí a okolních obcích nekonat tradičním způsobem.
Malířské, natěračské práce. Pokrývačské a klempířské
Zapečetěné kasičky byly umístěny v lékárně Pilulka pod
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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ROČENKA

M Ě ST YSE ST RU NKOVI C E NAD BLAN ICÍ
Rok 2020
Byl to ROK S COVIDEM. Všechny nás omezil, změnil a řadu činností
úplně paralyzoval. Bohužel zmařil i řadu lidských životů. Ukázal ale i naši
sílu v boji s pandemií. Ukázal, že ledacos lze změnit a dělat jinak. Pomohl
nám přehodnotit priority a nastavit si svůj hodnotový žebříček. Přes všechny
překážky, které nám tato doba přinesla, jsme opravovali, budovali, sportovali…
a v nějaké omezené formě žili nejen ve Strunkovicích nad Blanicí, ale ve všech
sedmi místních částech našeho městyse - Blaničce, Malém Boru, Protivci,
Svojnicích, Šipouně, Velkém Boru a Žíchovci. A o tom všem Vám podáváme
tuto stručnou zprávu.

Pár čísel na úvod
• V průběhu roku 2020 se uskutečnilo 11 zasedání
Zastupitelstva městyse. Zápisy z těchto jednání jsou
zveřejněny na www stránkách městyse.
• Internetové stránky městyse strunkovicenadblanici.cz
měly 65237 návštěv (nárůst 10,3 %), bylo zhlédnuto
150787 stránek, denní průměr návštěv byl 178 a denní
průměr zhlédnutých stránek byl 411.
• Odpady. V průběhu roku 2020 svezla společnost
Rumpold 01-Vodňany s.r.o. od našich občanů 298,95
tun domovního odpadu (popelnice). To činí 19,7 kg
na každého občana měsíčně. K tomu bylo ze sběrného
dvora odvezeno 27,72 t objemného odpadu, 3,64 t
nebezpečného odpadu a 7,68 t odpadu ze hřbitova, tj.
dalších 2,57 kg na obyvatele.
• Ve sběrném dvoře a ve sběrných nádobách rozmístěných
na území městyse a jeho částech bylo dále vytříděno:
9,828 t papíru, 8,928 t plastů, 21,1 t skla, 10,117 t
elektrozařízení, 8,69 t železa, 1,941 t plechovek, 1,6 t
pneumatik, 245 kg potravinářského oleje a tuků, 2,229 t
oděvů a 503 kg obalů tetrapak.

• Ke dni 31. 12. 2020 byl celkový počet trvale hlášených
obyvatel 1244, z toho Blanička 23, Protivec 65,
Strunkovice 904, Svojnice 75, Šipoun 40, Žíchovec 16,
Malý Bor 25 a Velký Bor 96. Dále má na území městyse
trvalý pobyt 28 cizinců.
• V roce 2020 se narodilo celkem 14 dětí, z toho 9 děvčat
a 5 chlapců. Zemřelo 21 našich spoluobčanů (10 žen
a 11 mužů).
• Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2020 byl 41,72 let.
• V dlouhověkosti vedou ženy. Celkem 8 našich
spoluobčanů je starších 90 let (8 žen, 1 muž).
• Na území našeho matričního obvodu se uskutečnilo
16 svatebních obřadů (6 sňatků proběhlo ve
Strunkovicích, 1 v návesní kapli v Hracholuskách
a 9 bylo uzavřeno v Dubu u Prachatic - na zámku, na
obecním úřadě nebo soukromém pozemku).
• Vítání občánků se v průběhu roku s ohledem na
hygienická opaření nekonala. Peněžité dary nově
narozeným občánkům byly předávány rodičům během
roku průběžně.
• V roce 2020 hospodařil městys s výnosy ve výši
31 787 985,- Kč a náklady ve výši 22 642 765,27 Kč.

Kulturní, společenské a sportovní akce
Byly z velké části v důsledku koronavirové pandemie zrušeny či omezeny. Přesto se nám v době, kdy to bylo možné,
podařilo uskutečnit několik vydařených akcí. Ze stručného přehledu se dozvíte nejen, o jakou akci se jednalo, ale i kde se
konala a kdo ji pořádal.
•
•
•
•

LEDEN
„Návrat do hotelu Blackout“ divadelní představení ŠOS
Prachatice (kino Strunkovice, městys)
Sokolský bál s kapelou „Pozor, vizita!“
(KD Strunkovice, TJ Sokol)
Ekvádor - cestovatelská přednáška P. Josefa Prokeše
(kino Strunkovice, městys)
Děti z budějovické ZUŠ Vojtěch „Večer plný muzikálů“
(kino Strunkovice, městys)

• Koncert legendární skupiny Schodiště
(kino Strunkovice, městys)
ÚNOR
• Island – země ohně a ledu, cestovatelská přednáška
L. Vozábala (kino Strunkovice, městys)
• Dokonalá svatba, třeskutá komedie v podání
Ochotnického spolku Břežany (kino Strunkovice, městys)
• Teátr Pavla Šmída a Větrná pohádka
(kino Strunkovice, městys)
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• 14. ples městyse s tématem „puntíky“ a kapelou
TOP BAND (KD Strunkovice, městys)
• Hasičský maškarní bál s odpoledním programem pro děti
(Velký Bor, SDH Velký Bor)
• 41. včelařský ples s kapelou Dynamics Band
(KD Strunkovice, ČSV Strunkovice)
BŘEZEN
• „Expediční kamera, filmový festival outdoorových filmů
(kino Strunkovice, městys)
• Historie české hymny, přednáška Ing. J. Kalbáče
(knihovna Strunkovice, městys)
• Dětský maškarní bál (KD Strunkovice, TJ Sokol)
DUBEN
• Stavění máje – na některých místech a bez velkého
srocování lidu, ale přece jen…
KVĚTEN
• Prvomájový cyklovýlet na Javorník
(TJ Sokol Strunkovice)
• XX. ročník fotografické výstavy „Foto na provázku“
(KD Strunkovice, TJ Sokol)
ČERVEN
• Pouť ve Velkém Boru a procesí ke kapličce Nejsvětější
trojice (Velký Bor)
• Noc kostelů (kostel sv. Dominika, Římskokatolická
farnost, Demdaal, z. s., KDU-ČSL)
• XI. ročník turnaje v pétanque dvojic
(sportovní areál Strunkovice, Sport pro všechny)
• Memoriál J. Mottla střelecké závody z pušky a revolveru
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
ČERVENEC
• Tancovačka na návsi s kapelou Elizabeth
(Protivec, SDH Protivec)
• Zábavní odpoledne pro děti (Velký Bor, SDH Velký Bor)
• Turnaj ve volejbale smíšených družstev „Blanická smeč“
(sportovní areál na Sokolské louce, TJ Sokol)
• Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
• Koncert M. Pivoňkové a Martina’s boys
(Strunkovice, kavárna Káva Na Dražkách)
SRPEN
• Slavnostní otevření Obecního hostince a Komunitního
centra (Strunkovice nad Blanicí, městys)

• „XII. sportovní odpoledne“, fotbalová exhibice
internacionálů a umělců versus TJ Blaník
(sportovní areál Strunkovice, TJ Blaník)
• Pouťová taneční zábava s kapelou A je to!
(Strunkovice – parket na Sokolské louce, TJ Blaník)
• Pouť sv. Dominika (Strunkovice, městys)
• Aliksandra Yasinski - koncert v kavárně
(Strunkovice, kavárna Káva Na Dražkách)
• Taneční zábava s kapelou ARGEMA
(Strunkovice – parket na Sokolské louce, TJ Blaník)
• Mexický pohár, 8. ročník soutěže ve střelbě z malé
odstřelovačky (střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
• Jedlé květy. Povídání s paní Růženou Vincikovou
(KD Svojnice, osadní výbor Svojnice)
ZÁŘÍ
• Dožínková slavnost ve Svojnicích (Svojnice, SDH
Svojnice)
• Dětský den – soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
• Memoriál A. Brosze ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
ŘÍJEN
• Recitál J. Svobody, frontmana kapely Traband
(Komunitní centrum Strunkovice, městys)
• Divadelní hra Pravda v podání Scény mladých při DS
Čelakovský Strakonice (kino Strunkovice, městys)
• Jihočeský pohár ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
LISTOPAD
• Zastavení v zastávce - výstava fotografií k výročí
17. listopadu (autobusová zastávka Šipoun, M. Veselá)
• Uctění památky válečných veteránů položením květin
u památníků obětem 1. světové války (Strunkovice,
Protivec, Šipoun, Velký Bor – městys a SDH V. Bor)
PROSINEC
• Mikuláš, andělé a čerti vydávali hodným dětem dárky
(Strunkovice n.Bl. – dvůr domu č.p. 80, pořádal Mikuláš
s anděli a čerty ve spolupráci s hodnými maminkami
a tatínky)
• Jihočeský pohár ve střelbě z vojenské pušky – finále
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)

Foto: Karel Matějka • 14. ples městyse s tématem „puntíky“

Foto: Karel Matějka • Dětský maškarní bál
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Foto: Karel Matějka • Slavnostní otevření obecního hostince
a komunitního centra

Foto: Karel Matějka • Dožínková slavnost ve Svojnicích

Foto: Karel Matějka • Koncert M. Pivoňkové a Martina’s boys
v Kavárně Káva Na Dražkách

Foto: Milena Matějková • Mikuláš andělé a čerti ve Strunkovicích

Knihovna Strunkovice nad Blanicí
Výpůjční doba je 2x týdně PO a ČT (14:00
– 17:00). Knihovna má 254 registrovaných
čtenářů, z toho 67 dětí do 15 let. Internet
v knihovně zdarma navštívilo v roce 2020
celkem 5 zájemců. Knižní fond obsahuje
3354 knih (krásná literatura čítá 2556 svazků, naučná
literatura činí 798 svazků.) V roce 2020 navštívilo knihovnu
246 lidí. Celkem se vypůjčilo 405 knih.

Kromě knih z vlastního fondu čtenáři využili výměnné
soubory z prachatické knihovny. Knihovna odebírá
2 periodika (Vlasta, Květy). V knihovně se uskutečnila
přednáška Ing. J. Kalbáče „Historie české hymny“. Počty
návštěvníků i počty výpůjček jsou podstatně nižší než
v loňském roce, a to vzhledem k situaci, která nastala.
Knihovna byla na jaře i na podzim uzavřena z rozhodnutí
vlády kvůli Covidu-19.

Digitální kino Strunkovice nad Blanicí
V roce 2020 se konání
filmových představení neslo
v duchu koronavirových
opatření a restrikcí. Proto asi
nikoho nepřekvapí, že průměrný počet diváků na představení
klesl oproti roku 2019 o 50 %. Zrušeno bylo 39 plánovaných
projekcí. Uskutečnilo se celkem 41 pravidelných pátečních
a 7 nedělních klubových představení. Tradiční projekce
pro školy byly bohužel zrušeny. Do kina přišlo celkem 877
diváků. V roce 2019 to bylo 3.382 diváků v 87 projekcích.
Vstupné na představení ve formátu 2D se nenavyšovalo,
zůstalo na 90,- Kč za páteční a 80,- Kč za nedělní filmový

klub. Výše vstupného za projekce ve 3D se taktéž nezměnila
a zůstala na 110,- Kč za lístek. Bohužel v roce 2020 nebyla
možnost představení ve 3D vůbec uskutečnit. Za prodané
vstupenky bylo utrženo 78 100,- Kč. Městys i nadále dotuje
část ceny vstupného. Tato dotace činila 17591,- Kč, což
průměrně na jednu vstupenku činí 20 Kč. Nejvíce žádaným
počinem roku 2020 se stal český film Šarlatán, který zhlédlo
74 diváků.
Provozovatel bere na zřetel náměty a připomínky, které
můžete zasílat na emailovou adresu
kino@strunkovicenadblanici.cz.
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Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí
Školní rok: 2019/2020

Vynášení Paní zimy Morany, Zapojení do projektu
Ponožkový den na podporu Downova syndromu, Výukový
vzdělávací program Malování se sovou - z projektu MAP,
Dřípatka „Mravenčí království“ - předškoláci, Výjezdní
vzdělávací program do Sladovny Písek - Mraveniště, Včela
- Tajuplný výlet za Sluncem - z projektu MAP, Divadlo
O hloupém Honzovi, Průvod čarodějnic, Den matek
- vystoupení předškoláků v KD, Návštěva myslivecké
výstavy, Návštěva dopravního hřiště v PT s předškoláky,
Společné fotografování, Výlet Kovářov - zážitkový park
Zeměráj - projektový den mimo MŠ - šablony II, Divadlo
PT - O rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové, Pohádka v kině
ke Dni dětí - Jak vycvičit draka (17.6.2019), Sportovní
olympiáda na hřišti, Africká bubenická skupina Tam - tam,
Slavnostní rozloučení s předškoláky, Poslední plavba aneb
cesta na Havaj - besídka Žabičky
Investiční akce:
Ve školním roce 2019/2020 proběhla výmalba vnitřních
prostor školy a 1. část rekonstrukce sborovny, rekonstrukce
budovy I. stupně, školní jídelny a kanalizace v okolí školy
Účast v soutěžích:
Dětský trojboj - Aneta Pechová, Jakub Hrdina, Kryštof
Valenta, Marie Trubelová, Daniel Neužil, Jáchym Matějka,
Ondřej Jílek, Nikola Pechová, Adam Kašpar, Přírodovědný
klokan, Mladý chemik, Vodňanský vědomostní víceboj,
Olympiáda v českém jazyce - šk. a okr. kolo,
krajské kolo Mladý chemik, Olympiáda v anglickém
jazyce - šk. a okr. kolo, Pythagoriáda - školní kolo, Literární
soutěž Nadace SOVA, školní kolo recitace, Jarní WocaBee
šampionát
Škola je zapojena do projektu Šablony II. a dále do projektu
Školní mléko, Ovoce do škol, škola organizuje prodej knih
žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů
a Fragment.
Přijímací řízení:
Z 9. ročníku se na střední školy či učiliště hlásilo 9 žáků. Na
8leté gymnázium do Prachatic byli letos přijati tři žáci.
Školní družina:
Do ŠD je přihlášeno 43 dětí z 1. - 5. třídy a dojíždějící žáci.
Pobyt v ŠD je ráno od 6:00 do 7:30 a odpoledne od 11:30
do 15:45 hodin.
Školní jídelna:
Ve školní jídelně se kromě dětí a pracovníků ze školy
stravují i jiní strávníci (cca 40).

Počet dětí:
V základní škole 121 žáků - I. stupeň - 74, II. stupeň - 47,
v mateřské škole 44 dětí, ve školní družině 43 žáků
Kroužky ve škole:
Komunikace v Aj pro 5. ročník, Komunikace v Aj pro 1. a 2.
ročník, Čtenářský klub pro 3. ročník, Čtenářský klub pro
2. ročník, Komunikace v Aj pro 7. - 9. ročník, Komunikace
v Rj pro 6. - 8. ročník, Sborový zpěv pro 1. - 5. ročník,
AJ pro 4. ročník, MŠ - Těším se do školy, MŠ - Mrštný
jazýček, DDM - Veselé tanečky, Vyšší dívčí, Tvořeníčko,
Lanovky, Sportovky pro každého, Parkour, Keramika pro
začátečníky, Keramika pro pokročilé, Keramika Kurz pro
dospělé, Klub dovedné ruce
Akce ZŠ:
BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP - hudební program,
Zmizelé Sudety - dokumentární výstava, Trilopark,
Vystoupení žáků na Setkání důchodců, Tancem proti šikaně,
Přírodovědný klokan - vědomostní soutěž, Kyberšikana
- přednáška, Projekt štafeta 100 + 1 - Vznik republiky,
Halloweenská párty, Vzdělání a řemeslo - České Budějovice,
Před třiceti lety - školní projekt, putovní výstava Svět
kostiček - Muzeum Prachatice, Burza škol - Prachatice,
Podzim v přírodě - CEV Dřípatka Prachatice, Vodňanský
vědomostní víceboj, Bruslení - Vimperk, Adventní věnce,
Mikulášská nadílka s čerty, Vánoční akademie, Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích, Adventní Praha + divadlo,
Vánoční pečení, Vánoční oběd, Tříkrálová sbírka, Beseda
s Policií ČR, Obušku, z pytle ven - MěKS Vodňany,
Návštěva Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky
Vojtěchy - Prachatice, 5. a 7. r. - Lyžařský výcvikový kurz,
3. r. - Pěší výlet do Svojnic, 3.-5. r. - Naše krásná planeta,
Miniroboty ve vědě, Hry a hlavolamy, Městská galerie
Vodňany. Organizační i provozní záležitosti byly ovlivněny
pandemií a následným uzavřením škol 11.3.2020.
Akce MŠ:
Naučný program ,,Jak si správně čistit zoubky“, Drakiáda,
Pohádka O Palečkovi - divadlo LUK, Vánoční focení,
Divadelní představení O nepovedeném čertíkovi,
Saunování, Návštěva Mikuláše, čerta a andělů, Koncert
ČP + vystoupení předškoláků, Vánoční besídka Žabiček,
Divadelní představení Vánoční příběh - divadlo Z bedny,
Vyšetření zraku dětí, Cirkusové představení, Karneval
s Honzou Krejčíkem, Velikonoční pečení s Růženkou,

ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
V r. 2020 navštěvovalo pobočku ZUŠ ve Strunkovicích n.
Bl. celkem 29 žáků včetně 4 žáků, kteří dojížděli za výukou
do Vlachova Březí (VB) z důvodů kombinovaného studia či
nástrojového oboru, který není na pobočce vyučován.
Žáci byli zařazeni do těchto nástrojových oborů: klavír
- 5 žáků, kytara - 7 žáků, zob. flétna - 5 žáků, příčná flétna
- 1 žák (ve VB), housle - 5 žáků, trubka - 2 žáci (z toho
1 ve VB), tenor - 1 žák (ve VB), saxofon - 2 žáci, akordeon
- 1 žák (ve VB).

Na pobočce Strunkovice n. Bl. se dále vyučovala tzv.
komorní hra a čtyřruční hra na klavír. Pro žáky od
přípravného ročníku do 5. roč. včetně byla vyučována jako
povinný předmět také hudební nauka vč. přípravné hudební
výchovy, pro starší žáky hudební seminář. Vedoucím
pobočky ZUŠ je od r. 1998 uč. Bohumil Tetour, ředitelkou
ZUMŠ Tatjana Tláskalová (od r. 1993).
Na pobočce v r. 2020 vyučovali celkem 3 pedagogové:
uč. Bohumil Tetour (zob. flétna, klavír, čtyřruční hra),
4

uč. Mgr. Milan Zíka (kytara, housle, komorní hra, hudební
seminář) uč. Mgr. Petr Zíka (zobcová flétna, saxofon, PHV
a hudební nauka). Výuka na pobočce probíhala každý den
v týdnu ve vyhrazených učebnách ZŠ na I. i II. st.
Z důvodů vyhlášení nouzového stavu a následného uzavření
všech škol v ČR v souvislosti s COVID -19 byla výuka ZUŠ
na pobočce přerušena od 12.3.2020 až do 25.5.2020, kdy
se žáci navrátili opět k prezenční výuce do školy. V čase
zákazu osobní přítomnosti žáků a učitelů ve škole probíhala
výuka pouze distančně, a to formou online hodin přes
různé internetové portály, např. G-Suite, Skype, Studvisor,
Messenger či WhatsApp.
Z důvodů přijatých mimořádných opatření a nařízení
vlády ČR v souvislosti s COVID-19 se na pobočce

ve Strunkovicích n. Bl. v roce 2020 uskutečnil pouze
1 veřejný žákovský koncert žáků a to pololetní v lednu
2020. Následující tradiční jarní koncerty (březen, duben)
i závěrečné koncerty v červnu musely být z výše uvedeného
důvodu zrušeny.
S nástupem nového školního roku 2020/21 se situace
bohužel zopakovala, tj. z důvodu opětovného uzavření
škol z nařízení vlády ČR byla od 8.10.2020 opět přerušena
prezenční výuka žáků ZUŠ vč. pobočky ve Strunkovicích
a bylo opět zahájeno distanční vzdělávání formou online
hodin přes internetové portály. Z toho samého důvodu
neproběhly na pobočce ani podzimní čtvrtletní koncerty
(listopad), ani vánoční programy v prosinci 2020.

Spolková činnost
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - okrsek Strunkovice nad
Blanicí
Okrsek tvoří 24 členný výbor a 5
čestnými členy s hlasem poradním.
Každý sbor v okrsku Strunkovice n. Bl.
je zastoupen třemi členy. Okrsek se skládá z osmi sborů
dobrovolných hasičů: Strunkovice nad Blanicí, Svojnice,
Protivec, Šipoun, Velký Bor, Dub, Javornice a Lipovice.
Okrsek funguje jako mezičlánek mezi okresním sdružením
a samotnými sbory.
Dne 2.5.2020, tak jako každým rokem v měsíci květnu, měl
okrsek Strunkovice nad Blanicí naplánovanou hasičskou
soutěž v požárním útoku o pohár starosty městyse. Tato
soutěž byla zrušena s ohledem na pandemickou situaci,
dle nařízení vlády a doporučení sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Dále došlo ke zrušení pravidelné
odborné přípravy velitelů a strojníků zásahových jednotek.
Z důvodu zákazu shromažďování byly zrušeny i výroční
valné hromady sborů.

SDH Strunkovice nad Blanicí
V roce 2020 měla základna sboru 44 členů. Z tohoto počtu
je 21 členů aktivních a 23 důchodového věku. V našich
řadách jsou stále tři ženy. Zásahová jednotka vyjížděla
k 12 zásahům (7 požárů, 5 technických pomocí). Na zásazích
se podílelo 14 členů jednotky a strávilo při nich 162 hodin.
Největší podíl na výjezdech má stabilních 8 členů, z nichž
někteří se podíleli na všech 12ti zásazích. Těchto 8 členů
trávilo u zásahů 138 hod. Nevadí jim, jestli běží ve dne
nebo v noci, mají tento koníček rádi a obětují svůj volný čas
na pomoc druhým. Za to jim patří velký dík. Doba výjezdu
od vyhlášení poplachu je do 6 minut. Dokonce se stalo, že
výjezd byl do 4 min od vyhlášení.
Činnost SDH byla v průběhu roku omezena. Nekonala
se okrsková soutěž a ani jsme nemohli uskutečnit den
otevřených dveří (tato akce je naplánovaná na letošní rok,
zatím s otazníkem). Technika ale musí být v naprostém
pořádku. Absolvovali jsme proto s automobilovou stříkačkou
Tatrou 815 cestu do THT Polička na garanční prohlídku,
do Českých Budějovic na roční prohlídku a následně na
závěr roku na technickou prohlídku. Na žádost městyse
jsme uskutečnili dvě brigády (tradiční jarní úklid odpadků
kolem cest a vynesení vaty na zateplení do půdních prostor
1. stupně ZŠ). Rovněž proběhly brigády na úklid garáží
v hasičárně a jejím okolí. Nejmladší členové našeho SDH
(V. Volf a P. Pavlík) provedli oškrabání a opravy vnitřní
fasády klubovny a následné vymalování. Klubovna je teď
jako nová. Zásluhu na tom má i pan p. Pavlík starší, který
věnoval materiál na opravy jako sponzorský dar. Všem patří
poděkování. V průběhu roku se dle možností prováděly
kondiční jízdy a školení zásahové jednotky. Koncem roku
získal náš sbor dopravní vozidlo pro přepravu osob. Nový
Ford tak nahradil stávající Avii. Kvůli pandemii se nakonec
neuskutečnila ani valná hromada.

SDH Protivec
Sbor má aktuálně 46 členů a 1 zásahovou jednotku. Rok
2020 začal s novým výborem po proběhlých volbách,
pln elánu a nových členů výboru. Bohužel v březnu byly
aktivity přibrzděny vzniklou situací - pandemií koronaviru.
V tomto období jsme byli na výzvu městyse nápomocni při
rozvozu roušek a dezinfekce občanům v naší osadě. Výbor
se scházel, jak dovolovala situace. Co bylo potřeba, jak
k zabezpečení chodu, tak v plnění zadaných úkolů, řešil
výbor dle situace, po telefonu, nebo svoláním schůze.
V průběhu roku se uskutečnily pouze tři brigády, které byly
zaměřené na přípravu prostoru pro vybudování sušáku na
hadice a vyřezání stromů na připravovanou opravu místní
komunikace. Ve spolupráci s osadním výborem se v tomto
prostoru zřídilo místo i pro kontejnery na tříděný odpad
a byla zde zabudována patka pro budoucí sušák. V dubnu
proběhla také brigáda u příležitosti Dne Země, kdy členové
sboru sbírali odpadky podél komunikací v okolí Protivce.
I přes těžké období se podařilo uskutečnit tradiční zábavu
na návsi.

SDH Svojnice
Vedení SDH zprávu o činnosti nedodalo.
SDH Šipoun
SDH Šipoun má celkem 36 členů a jednu zásahovou
jednotku. V roce 2020 byly odpracovány tyto brigády:
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TJ Blaník
I pro fotbalový klub TJ Blaník
Strunkovice byl uplynulý rok velmi těžký
a náročný, jelikož se protipandemická
omezení a nařízení dotýkala nejen
našeho klubu, ale celého fotbalového
a sportovního hnutí. Přesto lze hodnotit
rok 2020 jako úspěšný. A-mužstvo
po zrušení jarních odvet postoupilo
poprvé v historii klubu do I. A třídy. Ve výsledkové tabulce
naše mužstvo figurovalo na 1. místě, bez jediné porážky
a postoupilo tedy zcela zaslouženě. V rozehrané soutěži
I. A třídy jsme si také nevedli špatně. Škoda, že soutěž
byla po 8. kole přerušena a měla by se dohrávat na jaře
2021. Mezi 2 vlnami pandemie se nám podařilo uspořádat
12. ročník tzv. „Setkání legend“ za účasti známých sportovců
a umělců, včetně olympijských vítězů, mistrů světa, vítězů
Stanley Cupu apod. Tento 12. ročník patřil k nejúspěšnějším
a byl spojen s oslavou postupu Blaníku a charitativní akcí
na podporu spolku Arpida ČB.
Blaník Strunkovice evidoval v roce 2020 kolem 100 členů.
Z toho cca 45% členů tvoří 3 týmy hrající mládežnické
kategorii (mladší a starší přípravka a mladší žáci). Dále
máme v soutěži Okresního přeboru B-tým, který by měl
plnit úlohu jakési zásobárny fotbalistů do A-týmu. Pro
provoz a údržbu areálu hřiště se snažíme získat finanční
prostředky pořádáním letních tanečních zábav. V roce
2020 to byla sice jen jedna (Argema), ale stála za to. Naši
hráči se zúčastnili několika brigád, kde si vydělali na nové
dresy. Přesto hlavní podíl na financování chodu klubu tvoří
dotace (program fotbalové asociace MŮJ KLUB) a finanční
příspěvek městyse Strunkovice. Důležitá je i podpora našich
sponzorů, stejně tak jako příspěvky našich členů.

údržba tréninkového hřiště (100 hod.), údržba vybavení
a úklid požární zbrojnice (90 hod.), odborná příprava
zásahové jednotky, sběr odpadu na Den Země (10 hod.),
rozvážení roušek a dezinfekce občanům Šipouna (1 hod.).
Bylo provozováno Environmentální centrum v Šipouně
(200 hod.) a bylo zde provedeno čištění okapů (1 hod.).
V požárním sportu se dva kompletní soutěžní týmy
účastnily pohárových soutěží v Prachatické hasičské lize
a v Jihočeské hasičské lize. Tým B se zúčastnil 7 soutěží
zkráceného ročníku Jihočeské hasičské ligy (JČHL),
kde skončil na celkovém 4. místě. Tým A se účastnil
Prachatické hasičské ligy (PHL), která byla nakonec
z důvodu koronavirové pandemie zrušena. Celkem 9 startů
dvou družstev. Za rok 2020 bylo na soutěžích stráveno
cca 320 hodin a odtrénováno bylo cca 200 hodin. Při
zaznamenané činnosti sboru bylo činností stráveno cca
950 hodin.
Sestřih závodní sezóny naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=tcDOoTRsv6I
SDH Velký Bor
V roce 2020 měl náš sbor 25 členů a členek, zásahovou
jednotku o 9 členech. Nejmladší hasičce bylo 18 let,
nejstaršímu hasiči bylo 84 let. V průběhu roku se členové
SDH neúčastnili žádného zásahu; pomáhali ale s distribucí
desinfekce a roušek. V listopadu byla do hasičské zbrojnice
zřízena elektrická přípojka. Do následujícího roku nás čeká
provedení elektroinstalace včetně osvětlení a zásuvek.
Hasičská činnost našeho sboru byla ovlivněna pandemií
COVID-19, kdy v důsledku různých krizových opatření
jsme nemohli pořádat řadu našich tradičních akcí. Přes
tato opatření jsme v rámci Dne Země uklidili odpadky ze
stok podél cest (od četných 2l pet lahví od Bráníku – je
to zvláštní, jiné petky tam prakticky nebyly), zpracovali
palivové dřevo, zasekali do zdi zbrojnice rozvodnou
skříň... vždy tak, abychom neporušili vládní opatření.
Neuskutečnilo se však stavění máje. Nekonala se okrsková
soutěž v požárním sportu. Nekonal se hasičský bál ani řádná
valná hromada. Přesto se nám podařilo uspořádat alespoň
maškarní bál pro děti i dospělé (ještě bezprostředně před
první vlnou vládních zákazů), v červenci jsme uspořádali
dětský den s ukázkou práce policejních kynologů
a policistů dopravní policie. Zajistili jsme občerstvení při
Velkoborské pouti k sv. Trojici. Vydařil se rovněž srpnový
zájezd do Prahy, kdy jsme navštívili Hasičský sbor České
televize, Národní technické a Národní zemědělské muzeum.
Vrcholem pak byla prohlídka Arcibiskupského paláce. Náš
sbor se rovněž aktivně zapojil do sbírky pořádané Ligou
proti rakovině v rámci Květinkového dne. Pak se zase
rozvolněná opatření zpřísnila a měli jsme utrum. Pouze ve
dvou (starosta s velitelem) jsme připomněli Den veteránů
položením věnce u pomníku padlých v 1. světové válce ve
Velkém Boru.

T. J. SOKOL
V roce 2020 měla jednota 126 členů
(69 dětí, 6 dorostu, 37 dospělých
a 14 seniorů), 59% členské základny
tvořily děti do 18 let. Strunkovický
Sokol je každoročně velmi aktivní
v oblasti sportovní i kulturní. Tělocvičná činnost byla
zastoupena v osmi oddílech všestrannosti – gymnastika
(nejpočetnější, pracoval ve 4 skupinách – přípravka, mladší,
starší, talentovaní), volejbal, florbal, horolezectví, pilates,
country tance, cvičení žen a turistika. Každý oddíl měl
během roku svoji bohatou činnost. Je až s podivem, že
i v roce 2020, poznamenaném koronavirovou pandemií
spojenou s řadou omezení, překážek, zákazů, se podařilo
uskutečnit několik vystoupení pro širší veřejnost.
Gymnastický oddíl se představil 5x (18.1. ve Vimperku
a večer v Bavorově, 24.1. ve Strunkovicích n. Bl.,
8.2. v Bavorově, 7.3. ve Strunkovicích n. Bl.), country
tance 1x (24.1. ve Strunkovicích n. Bl.). Oddíl volejbalu
dokonce uspořádal 25.7. na naší Sokolské louce VII.
ročník soutěže ve volejbalu smíšených družstev Blanická
smeč, které se zúčastnilo 10 družstev (Bavorov, Lhenice,
Netolice, 2x Prachatice, Protivín, 3x Strunkovice nad
Blanicí – Mexiko a Vodňany). 1. místo získalo Mexiko C,
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2. Mexiko B a 3. Vodňany. Pokud byl zákaz cvičení, chodili
členové oddílů alespoň do přírody. Turisté 4x, country tance
2x, také oddíl pilates a divadelníci.
I v oblasti kulturní a společenské se něco z plánovaných
akcí podařilo uskutečnit. 24.1. jsme v KD uspořádali XIX.
sokolský ples a 7.3. Dětský maškarní bál s řadou soutěží
a činností. 30. – 31.5. proběhl XX. ročník celostátní
fotografické výstavy Foto na provázku spojený se soutěží,
na kterém vystavovalo 39 fotografů. Zahrály si u nás kapely
– Petra Ernyei Trio, Vivat, Joe!, Lili Marlene a Hromosvod.
Divadelní soubor S.O.S. sehrál 2x svoji poslední
nastudovanou hru sitkom Petra Tomšů Rytířova dcera (15.2.
v Chlumanech a 28.8. na hradě Zvíkov) a v závěru roku
začal nacvičovat novou hru.
Pravidelná každoroční jarní a podzimní brigáda na
Sokolské louce se sice neuskutečnila, přesto zde bylo
v malých skupinách uděláno hodně práce – snížen terén
kolem stolků a lavic, položena nová zámková dlažba,
postaven velkoplošný stan aj. V závěru roku začaly plány
na rekonstrukci a rozšíření stávajícího již nevyhovujícího
volejbalového hřiště.
Vzdělavatel bratr Jan Starý ve své celoroční zprávě napsal:
„Celý rok 2020 byl ukázkou vůle lidí se setkávat, sportovat,
vzdělávat se, bavit se, navzdory jakkoli nepříznivé situaci
žít - a to je to, co hodnotím jako silné a dobré. Zároveň
vnímám, že doba příští bude jiná, snad si budeme víc vážit
svých blízkých, svých přátel, svého času a snad i sami sebe.
Doba po roce 2020 bude jiná u nás ve Strunkovicích i proto,
že bude bez dvou velkých Strunkováků, sokolů, kamarádů,
bratrů, kteří nás opustili, bez Stáni Hrona a emeritního
starosty Theodora Pártla.“

memoriálu kpt. Jaromíra Klimeše v nedalekém Husinci.
Turnaje se 6.6.2020 účastnilo 7 družstev, která se spolu
utkala systémem „každý s každým“. Naše družstvo SPV
Strunkovice nad Blanicí vyrazilo na turnaj ve složení
Miroslav Illek, Petr Kábele, Václav Šimek a obsadilo pěkné
2. místo. V červenci 2020 obhájilo 1. místo naše družstvo
SPV Strunkovice nad Blanicí (Miroslav Illek, Petr Kábele)
na turnaji dvojic ve Zbytinách. Nohejbalovou sezónu 2020
jsme zakončili v září 2020 na turnaji trojic v Chrobolech,
kde naše družstvo „SPV Mexiko“ ve složení Miroslav Illek,
Petr Kábele, Vladimír Trávníček obsadilo rovněž 1. místo.
Sezóna 2019/2020 byla již pátou sezónou pro náš oddíl
stolního tenisu.
V Regionálním přeboru soutěží stolního tenisu měl náš
oddíl přihlášena dvě družstva. Družstvo SPV Strunkovice
nad Blanicí „A“ (Milan Šnejdar, Jaroslav Jiráň, Jan
Krakovič, Ivo Novotný, Milan Diviš) po loňské úspěšné
sezóně a postupu do vyšší soutěže nastupovalo k zápasům
v Regionálním přeboru II a družstvo SPV Strunkovice nad
Blanicí „B“ (Václav Novák, Vladimír Trávníček, Milan
Diviš, Jiří Weber, Josef Komrska, Jiří Holub, Jan Mareš)
pak bojovalo v Regionálním přeboru III. Obě soutěže
byly rozehrány v září 2019 a běžely bezproblémově až do
poloviny března 2020. Pak však zasáhla vyšší moc v podobě
šířícího se nového koronaviru a soutěže se zastavily. Řídící
orgán soutěže rozhodl o ukončení dlouhodobých soutěží
bez dohrávání zbývajících zápasů. SPV Strunkovice nad
Blanicí „A“ obsadilo v konečné tabulce 7. místo a SPV
Strunkovice nad Blanicí „B“ obsadilo 4. místo.
DEMDAAL, z.s.
Sdružení má 6 členů a zhruba
30 spolupracujících dobrovolníků.
Působí v regionu Prachaticka,
Strunkovicka a Netolicka. Dlouhodobě se věnuje organizaci
aktivit pro zájemce různých věkových skupin i zaměření,
zejména pak pro děti a mládež. Rok 2020 byl pro všechny
poznamenán mnohými omezeními a komplikacemi, což se
nepříznivě odrazilo i v naší činnosti. Tradiční prázdninové
Letní setkání dětí a mládeže se v plánovaném rozsahu
bohužel nemohlo uskutečnit, proběhlo setkání pro menší
skupinu mládeže, a i to se setkalo s nadšením a pozitivním
ohlasem. Také celoroční komunitní projekt „PŘÍBĚH
MÓDY“ doznal zásadních změn - přesunul se částečně do
on-line prostoru a malých dílčích skupinek. Lukostřelecký
klub DEMDAAL za podpory Města Netolice zorganizoval
další ročník celorepublikového prestižního lukostřeleckého
turnaje GENIUS LOCI, který i přes mimořádná opatření
potěšil všechny své příznivce. Cyklus cestopisných
přednášek a vypravování přinesl účastníkům poznání
a přiblížení mnoha zajímavých míst z naší země i ze
zahraničí.

Sport pro všechny
Spolek SPORT PRO VŠECHNY
Strunkovice nad Blanicí měl k 31.12.
2020 registrováno 39 členů. Spolek
každoročně pořádá řadu sportovních
akcí „pro všechny“ bez věkového nebo jiného omezení.
O akcích pořádaných naším spolkem pravidelně
informujeme strunkovickou veřejnost prostřednictvím
Zpravodaje městyse Strunkovice nad Blanicí a webových
stránek městyse.
Bohužel „covidový rok“ 2020 zrovna moc nepřál pořádání
již tradičních akcí. První akcí, kterou jsme museli nuceně
„odpískat“, byl březnový XIV. ročník tradičního turnaje
ve stolním tenisu jednotlivců „Mexiko open 2020“.
V červnu 2020 se nám podařilo uspořádat XI. ročník
turnaje v pétanque dvojic „Mexický pétanque“. Turnaje
se účastnilo 10 družstev a i přes nepřízeň počasí se turnaj
vydařil. V prosinci 2020 jsme měli naplánovaný tradiční
turnaj v nohejbalu dvojic, který vzhledem k uzavření
vnitřních sportovišť rovněž nemohl proběhnout. Bylo
to těžké rozhodnutí. Vždyť to bylo poprvé ve více než
dvacetileté tradici turnaje, kdy jsme vánoční svátky prožili
bez nohejbalu.
V letním období uvolnění epidemických opatření se
členové našeho oddílu nohejbalu „stihli“ účastnit třech
turnajů. V červnu jsme se účastnili XXVII. ročníku

Spolek sportovních aktivit Šumava
(SSAŠ)
SSAŠ mělo ke dni 1. ledna 2020 celkem
61 členů. Po zimě jsme provedli opravu
střeleckých stavů a připravili areál střelnice na pořádání
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střeleckých závodů. Po krátkém trénování na soutěže jsme
z důvodu pandemické situace byli donuceni v březnu uzavřít
naší střelnici. Téměř po dvouměsíční pauze jsme v květnu
za určitých podmínek mohli otevřít střelnici a uspořádat
závody. Prvním závodem 27. června byl memoriál J. Mottla
(pro členy SSAŠ) v disciplínách LM 30, „Velkorážná
a malorážná pistole a revolver“ a „Vojenská puška“.
Soutěže se zúčastnilo 20 místních střelců. 11. července se
konal Okresní přebor v myslivecké disciplíně 4KM, kde
si porovnalo střelecké umění 15 myslivců. Další závod se
uskutečnil 22. srpna, 8. ročník Mexického poháru MaO
(malá odstřelovačka). Závodu se zúčastnilo 13 mužů a 8 žen.
Dětský den jsme uspořádali 5. září, kde si své schopnosti
vyzkoušelo 15 chlapců a dívek. Již 9. ročník „Memoriálu
A. Brosze st.“ v disciplíně LM 60 se konal 26. září. Soutěže
se zúčastnilo 12 soutěžících. První závod z Vojenské pušky
byl 12. října, kde si 28 příznivců této disciplíny porovnalo
své umění. Po této soutěži přišly restrikce a museli jsme
znovu uzavřít střelnici. Po rozvolnění v prosinci jsme byli
schopni uspořádat odloženou soutěž finále „Jihočeského
poháru“ ve vojenské pušce. 50 střelců zde soutěžilo
o mistra Jihočeského kraje. Poděkování si zaslouží
všichni členové SSAŠ, kteří se těchto soutěží účastnili
a dobře reprezentovali náš spolek, i ti, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu těchto soutěží a závodů. V průběhu roku
uspořádala Policie České republiky na naší střelnici dvě
zkoušky pro uchazeče o zbrojní průkaz. K další činnosti
patří údržba areálu sportovní střelnice, zejména pravidelné
sečení trávy a natírání dřevěných částí střelnice.

do ní život. Ocení je nejen včely, bezobratlý hmyz, zvěř, ale
i vy při procházkách krajinou. V letošním roce nás čeká,
když vše dobře dopadne, výsadba aleje ovocných stromů
v okolí Dvorce. V listopadu jsme byli nuceni přerušit tradici
v pořádání Hubertské zábavy, tak snad letos…
Uloveno bylo 465 kachen z umělého chovu, 44 ks srnčí
zvěře a 23 ks černé. Ze zvěře myslivosti škodící pak 53 lišek,
7 kun skalních a 1 straku. Nahlášený úhyn především na
silnicích činil 14 ks srnčí a 6 ks zaječí zvěře. Odchovaná
a vypuštěná zvěř: kachna březňačka 550 ks, bažantí kuřata
25 ks.
Z výše uvedeného je patrné, že myslivost nespočívá jen
v lovu zvěře, ale snažíme se především utvářet naše okolí.
Svojí činností pečujeme o krajinu i zvěř tak, aby i budoucí
generace měla možnost v naší přírodě vidět bažanty, zajíce
nebo stále se „držící“ populaci koroptví, za což všem, kteří
se podílí svou prací, děkujeme!
Český svaz včelařů Strunkovice
ZO ČSV Strunkovice nad Blanicí sdružuje včelaře převážně
z obcí Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Protivec, Malý
Bor, Velký Bor, Šipoun, Hracholusky, Obora a Vitějovice,
ale i z dalších okolních obcí. Ke konci roku 2020 bylo
v základní organizaci registrováno 51 včelařů, kteří se
starali o 527 včelstev na 66 stanovištích. Během roku 2020
jsme přijali 4 nové včelaře, bohužel 2 včelaři odešli tam,
odkud již není návratu.
Z činnosti: V únoru byly sebrány vzorky měli od včelstev
a odeslány ke zjištění přítomnosti včelího roztoče varroa
destructor. Tam, kde to bylo potřeba, se provedlo následné
léčení. 8. února proběhla volební výroční členská schůze.
29. února se uskutečnil v KD ve Strunkovicích nad Blanicí
41. včelařský ples s bohatou tombolou a s hojnou účastí.
V průběhu roku, jak nám situace dovolovala, jsme stihli ještě
2 členské schůze. Řešilo se hlavně léčení včelstev, novinky
z Krajského výboru ČSV a vzájemná výměna zkušeností
mezi včelaři. V září jsme vyřizovali dotace pro naše včelaře
na zabezpečení opylování hmyzosnubných rostlin. Rok
2020 byl z pohledu snůšky medu méně příznivý, důvodem
bylo hlavně deštivé počasí v květnu a v červnu.

Myslivecké sdružení Strunkovice
Velikost honitby 1817,74 ha. Počet členů 31. Tak jako
mnoho odvětví i myslivost ovlivnila nepříznivá situace
kolem covidu. Přesto se uskutečnila brigáda na sázení
stromků v obecních lesích a sběr kamene na mysliveckých
políčkách. Pro zvěř obhospodařujeme 4,6 ha zvěřních
políček a přes krmná zařízení jsme v zimě zkrmili 17 500 kg
jadrných směsí obohacených o minerály. Stále se potýkáme
se značnými ztrátami zvěře při senosečích a na silnicích.
Zmírnit je můžeme jen společnou spoluprací zemědělců
s myslivci, a proto bych rád poděkoval všem hospodářům,
kteří nás včas upozorňují na sečení, a my pak můžeme dělat
alespoň nějaká opatření v podobě procházení sekaných
ploch a rozmisťování pachových zradidel. Tak se nám daří
hodně mláďat zachránit. Všechny zemědělce i v letošním
roce prosím, aby nám vždy dávali alespoň první senoseče
na vědomí a prováděli je s největší obezřetností.
Zastřešovali jsme tři hojně navštívené kynologické akce,
a to jarní zkoušky vloh psů všech plemen a podzimní
zkoušky v Protivci a norování nováčků na umělé noře ve
Svojnicích. Na podzim se nám podařilo v nové (již šesté)
naší aleji vysázet 114 ovocných vysokokmenných stromků
v lokalitě „Pod Hajnicí“ poblíž Dvorce. V této souvislosti
bych rád poděkoval především našemu městysu, Městysu
Dub a vlastníkům sousedních pozemků za jejich souhlasy
s realizací alejí. Moc si vážím vás všech, kteří máte kladný
vztah k přírodě, a není vám naše okolí lhostejné. Vždyť
stromy zadržují vodu, brání erozím, utvářejí krajinu a vnáší

Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika
Působí při farním kostele sv. Dominika ve Strunkovicích.
Od r. 1993 jako každým rokem také v r. 2019 zajišťoval
hudební doprovod svátečních bohoslužeb v obci – letos
pouze o pouti ke sv. Dominikovi a o Vánocích ve spojení
s Chrámovým sborem z Prachatic. Pěvecký sbor též
zajišťuje po dohodě hudební doprovod křtin a pohřebních
obřadů při rozloučení se svými spoluobčany. Do zpěvu ve
čtyřech hlasech se zapojilo 15 zpěváků a zpěvaček všech
věkových kategorií, kteří byli doprovázeni hudebníky na
housle, kontrabas, flétny zobcové, flétnu příčnou, klarinet,
kytaru, varhany. Všichni zúčastnění jsou ze Strunkovic
a blízkého okolí. Regenschori je Bohumila Podlešáková.
Klub dovedných rukou
Jednou, pouze jednou jsme se sešly a potěšily se s tvořením
v Klubu dovedných rukou v minulém roce. Ale plány jsme
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měly. To tedy zase ano. Chtěly jsme si vyrobit mozaikové
květníky, tisk na tašky. Zkusit si drátování na hrnce, ale
i drátování jemných šperků. Hlavním cílem byla příprava
Mikulášské prodejní výstavy. Nic z toho se bohužel

neuskutečnilo ze známých důvodů. Nevadí, přesto se určitě
sejdeme, jakmile to půjde, a budeme pokračovat v našem
společném tvoření a určitě se všichni můžete těšit na
tradiční prodejní výstavu.

Stavební akce a nákupy Městyse Strunkovice nad Blanicí
Kromě údržby a drobnějších oprav na majetku městyse
byly v průběhu roku 2020, za finančního přispění
z grantů a dotací, dokončeny, zrealizovány nebo
započaty tyto akce:

Realizace započata 2020, dokončení 2021:
• Oprava školních objektů Strunkovice n. Bl. (budova
1. stupně ZŠ – 3 nové učebny v podkroví)
• Dopravní automobil pro SDH Šipoun
• Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla v kině Strunkovice
• Strunkovice nad Blanicí č. p. 95, půdní vestavba 2 byt.
jednotek
Celkem na výše uvedené akce získal městys v roce 2020
z grantů a dotací 17 348 392,- Kč.

Realizace započata 2019, dokončeno 2020:
• Revitalizace rodinného domu B. Havlasy Strunkovice
nad Blanicí (Obecní hospoda, Komunitní centrum)
• Sběrný dvůr (rekonstrukce střechy, podlah, nákup lisu
a kontejnerů…)
• Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH
Strunkovice

Pouze z finančních prostředků rozpočtu městyse, tedy
zcela bez dotací, zrealizoval městys tyto akce:
• Část zateplení obvodového zdiva kina
• Opěrná zeď Žíchovec
• Demolice prasečáku a úprava pozemků, Velký Bor
• Přeložka části vzdušného telefonního vedení (ul.
Družstevní, hřbitov)
• KD Svojnice – bezbariérová chodba
• Velký Bor - elektrická přípojka do hasičárny
• Protivec – betonový základ pro sušák požárních hadic
• Vypracování projektové dokumentace – školní dvůr
• Vypracování projektové dokumentace a získání
stavebního povolení – revitalizace ul. Protivecká

Zrealizováno v průběhu roku 2020:
• Oprava místních komunikací v k.ú. Protivec
• Strunkovice n. Bl. - obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ
• Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové jednotky
• Strunkovice nad Blanicí, rekonstrukce školní kuchyně
• Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ
• Žíchovec – kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení
• Oprava tří křížků (k.ú. Šipoun a Velký Bor)
• Neinv. dotace na vybavení SDH (kalové čerpadlo,
vysílačky)

Foto: Karel Matějka • Revitalizace rodinného domu B. Havlasy
Strunkovice nad Blanicí

Foto: Karel Matějka • Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové
jednotky

Foto: Karel Matějka • Oprava místních komunikací v k.ú. Protivec

Foto: Karel Matějka • Oprava školních objektů Strunkovice n. Bl.
(Budova 1. stupně ZŠ)
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Foto: Karel Matějka • Strunkovice nad Blanicí, rekonstrukce školní
kuchyně

Foto: Karel Matějka • Demolice prasečáku a úprava pozemků,
Velký Bor

Foto: Karel Matějka • Sběrný dvůr (rekonstrukce střechy, podlah,
fasády…)

Foto: Karel Matějka • Strunkovice n. Bl. - obnova kanalizace v areálu
ZŠ a MŠ

Foto: Karel Matějka • Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba
2 byt. jednotek

Foto: Karel Matějka • Čištění koryta řeky Blanice
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Další události
LEDEN
• Pod záštitou České katolické charity se ve Strunkovicích
a osadách uskutečnila Tříkrálová sbírka, na které se
vybralo 38 002 ,- Kč (loni 32 513,- Kč).
• Velmi teplé počasí. 9. a 10. ledna +10 °C až +12 °C.
• Došlo k rozšíření provozní doby Sběrného dvora
Strunkovice (Po, Čt, Pá a 1x za 14 dní So). Začalo zde
fungovat Re-use centrum pro odevzdávání a opětovné
použití použitých věcí.
• První letošní sníh se objevil 20. ledna. Napadlo asi 5 cm
sněhu, který během dne roztál.

ČERVEN
• Diakonie Broumov uskutečnila ve Strunkovicích sbírku
textilu.
• Z důvodu rekonstrukce byla od 22.6. do konce prázdnin
uzavřena školní jídelna.
ČERVENEC
• Od 1. července opět omezen provoz Úřadu městyse.
SRPEN
• Od 1. srpna začal na nám. B. Havlasy fungovat
Obecní hostinec. Strunkovice tak mají po dlouhé době
2 restaurace.
• V knihovně ve Strunkovicích se mohli zájemci zapojit do
akce „Kabelkový veletrh Deníku“.

ÚNOR
• Celkově teplý měsíc (1. a 2. února +10 °C až +15 °C)
s malým množstvím srážek, teplotními výkyvy
a několika silnými větry.
• Městys navštívili zástupci partnerské obce Verchnij
Bistrij. Delegaci z Ukrajiny vedl starosta Ivan Beleň.
• 10. února zrána se přes Čechy přehnala silná větrná
bouře Sabina. Strunkovičtí dobrovolní hasiči
odstraňovali popadané stromy ve Strunkovicích a okolí.
• 18. února přiletěli špačci.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ZÁŘÍ
• 24. září odlétly vlaštovky.
• Od září se konečně rozjel nový systém třídění odpadů.
Za vytříděné komodity tak občané mohou získat slevu na
poplatku za svoz komunálního odpadu (popelnic).
ŘÍJEN
• Od 5. října opětovně vyhlášen nouzový stav, který byl
několikrát prodloužen a platil tak až do konce roku 2020.
Byl spojen s řadou omezení a nařízení.
• Od 21.10. pak zcela uzavřeny restaurace.
• 2. - 3. října 2020 se uskutečnily a ve Strunkovicích
nad Blanicí probíhaly ve 4 volebních okrscích volby do
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Voleb se zde účastnilo
36,39 % oprávněných voličů.
• Uskutečnily se volby do Senátu Parlamentu ČR. První
kolo voleb se uskutečnilo shodně s termínem krajských
voleb. Druhé kolo se konalo 9. – 10. října 2020. Celkem
se voleb ve Strunkovicích nad Blanicí účastnilo v prvním
kole 33,84 % (11,53 % 2. kolo) oprávněných voličů.
• Povodí Vltavy provedlo čištění koryta řeky Blanice ve
Strunkovicích v okolí mostu a sportovního areálu.
• Proběhlo očkování psů proti vzteklině (Strunkovice
a místní části).

BŘEZEN
6. března přiletěli čápi.
10. března se městys Strunkovice již po patnácté připojil
vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu městyse
k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“.
Pandemie koronaviru. Od 11.3. uzavřeny ZŠ. Uzavřena
ZUŠ (od 13.3.). Od 12.3. vyhlásila vláda nouzový
stav. Následuje: Zákaz kulturních, sportovních
a společenských akcí. Omezení provozu Úřadu městyse.
Zákaz volného pohybu, maloobchodního prodeje…
Povinné nošení ochranných roušek. Omezené svatební
obřady i pohřby. Od 17.3. uzavřena MŠ. Městys
distribuuje občanům dezinfekční a ochranné prostředky.
21. března napadl sníh. Bílo, jak nebylo za celou zimu.
DUBEN
Na Velikonoční pondělí (13.4.) první letošní bouřka.
9. dubna přiletěly vlaštovky.
Od 20.4. postupné uvolňování vládních opatření
v souvislosti s koronavirem. Obnoven provoz Úřadu
městyse.
Členové SDH (Strunkovice, Svojnice, Protivec, Velký
Bor, Šipoun) provedli úklid odpadků kolem cest.
Teplé dny. 8. a 9. dubna + 20 °C až + 22 °C.

LISTOPAD
• 25. listopadu uplynulo 143 let od úmrtí spisovatele
Bohumila Havlasy.
• 21. listopadu se uskutečnil výlov rybníka Ohrada mezi
Šipounem a Protivcem.
PROSINEC
• Teplý začátek Vánoc. 23. prosince denní teploty +10 °C
až +12 °C. Silvestr přes den +6 °C, v noci -5 °C.
• Již po 14. se rozsvítil na náměstí B. Havlasy vánoční
strom. Letos však bez veřejnosti.

KVĚTEN
• Městys vyhlásil další ročník soutěže „O nejlepší
květinovou výzdobu domů a bytů“.
• 6. a 7. května udeřily noční mrazy, 11.5. pak byla bouřka.
• 7. května uctili zástupci městyse Strunkovic položením
květin u pomníku setkání pěti armád (vitějovická
křižovatka) památku padlých ve 2. světové válce.
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Foto: Karel Matějka • „XII. sportovní odpoledne“, fotbalová exhibice
internacionálů a umělců versus TJ Blaník

Foto: Karel Matějka • XX. ročník fotografické výstavy „Foto na
provázku“

Foto: Karel Matějka • Pouť sv. Dominika, divadelní představení
divadla Studna na Sokolské louce

Foto: Karel Matějka • Výstava fotografií k výročí 17. listopadu v
autobusová zastávce Šipoun

Foto: Rudolf Toušek • Nový dopravní automobil pro SDH Strunkovice
nad Blanicí

Foto: M. Říha • Výlet SDH Velký Bor do Prahy
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