ROČENKA

M Ě ST YSE ST RU NKOVI C E NAD BLAN ICÍ
Rok 2021
Byl to další ROK S COVIDEM. Přestože se na jeho
konci začalo objevovat světlo na konci tunelu, byl
to rok, který zmařil řadu životů. Omezil běžný život.
Omezil pracovní činnost, sporty, kulturu… Část podniků
a podnikatelů ukončila činnost, řada spoluobčanů změnila
nejen zaměstnání, ale i pohled na život a své priority.
To vše pak přispělo k vyhroceným situacím a projevům
nesnášenlivosti. Hranici, kterou dříve tvořil na jedné straně

Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, nyní vytvořili ti
(ne)očkovaní. Přes to přese všechno mohla paradoxně
tato doba někomu poskytnout impulz k pozitivní změně
života, k novému podnikání, nalezení nového zaměstnání
či sama sebe. Co všechno se v této době událo v našem
městysi a jeho místních částech, jsme se pokusili shrnout
v Ročence městyse za rok 2021.

Pár čísel na úvod
• V roce 2021 hospodařil městys s výnosy ve výši
34 141 787,51 Kč a náklady ve výši 27 928 394,39 Kč.
• V průběhu roku 2021 se uskutečnilo 12 zasedání
Zastupitelstva městyse. Zápisy z těchto jednání jsou
zveřejněny na www stránkách městyse.
• Internetové stránky městyse strunkovicenadblanici.cz
prodělaly v roce 2021 změnu a modernizaci.
Protože nové stránky jejich současný webmaster
přesunul k jinému providerovi, statistických čísel bude
trochu víc. Přidáme i celkovou statistiku původních
stránek, které vznikly v září roku 2006.
• Od začátku září 2006 do konce září 2021
měly stránky 539 704 návštěv, bylo zhlédnuto
1 236 865 stránek, denní průměr návštěv byl 97 a denní
průměr zhlédnutých stránek byl 224.
• Za rok 2021 (leden - konec září)
měly stránky 50 684 návštěv, bylo zhlédnuto
105 328 stránek, denní průměr návštěv byl 182 a denní
průměr zhlédnutých stránek byl 380.
• Za rok 2021 (říjen - prosinec)
měly stránky 3 292 návštěv a bylo zhlédnuto
26 333 stránek.
Nový provider neuvádí ve svých statistikách denní
průměry. Prostým výpočtem však vychází denní průměr
návštěv nových stránek 37 a denní průměr zhlédnutých
stránek byl 293.
• Odpady. V průběhu roku 2021 svezla společnost
Rumpold 01 - Vodňany, s.r.o. od našich občanů
305,62 t domovního odpadu (popelnice). To činí
20,47 kg na každého občana měsíčně. K tomu bylo ze
sběrného dvora odvezeno 21,49 t objemného odpadu,
2,06 t nebezpečného odpadu a 5,22 t odpadu ze hřbitova,
tj. dalších 1,92 kg na obyvatele.
Ve sběrném dvoře a ve sběrných nádobách
rozmístěných na území městyse a jeho částech bylo
dále vytříděno: 16,3 t papíru, 8,59 t plastů, 17,7 t skla,
12,6 t elektrozařízení, 4,935 t železa, 0,965 t plechovek,
1,76 t pneumatik, 535 kg potravinářského oleje a tuků,
1,189 t oděvů a 310 kg obalů tetrapak.

• Ke dni 31.12.2021 byl celkový počet trvale hlášených
obyvatel městyse včetně všech místních částí
1255. Z celkového počtu trvale hlášených obyvatel
(1255) je 210 dětí do 15 let (105 chlapci, 105 dívky),
44 dospívajících ve věku 15 – 18 let (24 chlapci,
20 dívky), 1001 dospělých (500 muži, 501 ženy). Dále
má na území městyse trvalý pobyt 28 cizinců. Celkový
počet trvale hlášených obyvatel včetně cizinců je
1283 z toho Blanička 23, Protivec 62, Strunkovice 938,
Svojnice 74, Šipoun 43, Žíchovec 18, Malý Bor 26
a Velký Bor 99.
• V roce 2021 se narodilo celkem 20 dětí, z toho 12 děvčat
a 8 chlapců. Zemřelo 12 našich spoluobčanů (8 žen
a 4 muži).
• Průměrný věk obyvatel k 31.12.2021 byl 41,83 let.
• Na území našeho matričního obvodu bylo
uzavřeno 12 sňatků (4 ve Strunkovicích, 4 v Dubu,
4 v Hracholuskách). Pouze 1 manželství bylo uzavřeno
v obřadní síni, ostatní svatby se na přání snoubenců
konaly na zámku v Dubu, v kapli v Hracholuskách,
na zahradách, na louce nebo v autokempu.
• Vítání občánků probíhala v průběhu roku s ohledem
na koronavirová opatření individuálně, po jednotlivých
rodinách.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Byly v důsledku koronavirové pandemie do května zcela zrušeny. Platná omezení se pak podepsala jak na samotném konání
akcí ve zbytku roku, tak na návštěvnosti. Přesto se nám podařilo uskutečnit řadu tradičních a kvalitních akcí. Ze stručného
přehledu níže se dozvíte nejen, o jakou akci se jednalo, ale i kde se konala a kdo ji pořádal.
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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)
• XII. ročník turnaje v petanque dvojic
(sportovní areál Strunkovice, Sport pro všechny)
ŘÍJEN
• Taneční zábava s dechovou hudbou Babouci
(KD Svojnice, SDH Svojnice)
• Na kole napříč Amerikou po Route 66, cestovatelská
přednáška Františka Šestáka
(kino Strunkovice, městys)
• Setkání seniorů
(Komunitní centrum Strunkovice, městys)
• Kolotoč pohádek v podání divadla Já to jsem
(kino Strunkovice, městys)
• Ivo Viktorin Trio, koncert (kino Strunkovice, městys)
• Hasičský bál (Velký Bor, SDH Velký Bor)
• Podzimní tvořivé dílny
(Komunitní centrum Strunkovice, Demdaal)
LISTOPAD
• 10. ročník závodů ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
• Podzimní tvořivé dílny
(Komunitní centrum Strunkovice, Demdaal)
• Na kole z Ománu domů, přednáška Tadeáše Šímy
(kino Strunkovice, městys)
• Filmový festival zimních sportů
(kino Strunkovice, městys)
• Václav Koubek a legendární kapela Schodiště, koncert
(kino Strunkovice, městys)
• 17. listopad, přednáška Ing. Josefa Kalbáče
(Komunitní centrum, městys)
• 10. ročník závodů ve střelbě z vojenské pušky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)

KVĚTEN
Prvomájový cyklovýlet na Javorník (T. J. Sokol)
Strunkovice nad Blanicí versus Strunkovice nad
Volyňkou, soutěžní klání
(sportovní areál na Sokolské louce, Strunkovice, městys
a T. J. Sokol)
Pohádková stezka pro děti
(Strunkovice, DDM Prachatice a strunkovické maminky)
Pouť ve Velkém Boru a procesí ke kapličce Nejsvětější
trojice
(Velký Bor)
ČERVEN
XXI. ročník fotografické výstavy „Foto na provázku“
(KD Strunkovice, T. J. Sokol)
Dětský den – soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
Memoriál J. Mottla střelecké závody
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
ČERVENEC
Zábavní odpoledne pro děti (Velký Bor, SDH Velký Bor)
Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, MS Strunkovice)
Turnaj ve volejbale smíšených družstev „Blanická smeč“
(sportovní areál na Sokolské louce, Strunkovice,
T. J. Sokol)
13. ročník „Setkání legend“, fotbalová exhibice
internacionálů a umělců versus TJ Blaník
(fotbalový stadion Strunkovice, TJ Blaník)
SRPEN
Pouťová taneční zábava s kapelou Talisman byla
předčasně ukončena pro silný vítr a déšť.
(parket na Sokolské louce, Strunkovice, TJ Blaník)
Pouť sv. Dominika (Strunkovice, městys)
Mexický pohár, 9. ročník soutěže ve střelbě z malé
odstřelovačky
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice)
Myslivecký místní přebor ve střelbě z malorážky
(střelnice Strunkovice, MS Strunkovice)

Příměstský tábor s vodníkem Vencou.

Prezentace studie revitalizace návsi v Protivci.
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• Rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích
(Svojnice, OV Svojnice)
• Rozsvěcení vánočního stromu, svěcení adventního
věnce, divadelní představení Studia dell’arte, hudba,
občerstvení…
(nám. B. Havlasy, Strunkovice, městys, Římskokatolická
farnost, T. J. Sokol)
PROSINEC
• Mikulášská prodejní výstava
(KD Strunkovice, Klub dovedných rukou)
• Pamír highway aneb Nejkrásnější silnicí světa na kole,
přednáška J. Lípové a R. Gregora

•

•
•
•
•

Foto na provázku.

(Komunitní centrum Strunkovice, městys)
Mikuláš, andělé a čerti vydávali hodným dětem dárky
(Strunkovice n.Bl. – dvůr domu č. p. 80, pořádal Mikuláš
s anděly a čerty ve spolupráci s hodnými maminkami
a tatínky)
Česká píseň, adventní koncert (kino Strunkovice, městys)
Zpívání koled u vánočního stromu (Šipoun, OV Šipoun)
Nohejbalový turnaj dvojic
(KD Strunkovice, Sport pro všechny)
Setkání u betléma
(nám. B. Havlasy, Strunkovice, Demdaal)

Na návštěvě v partnerské ukrajinské obci.

Knihovna Strunkovice nad Blanicí
Výpůjční doba je 2x týdně PO a ČT (14:00
– 17:00). Knihovna má 254 registrovaných
čtenářů, z toho 56 dětí do 15 let.
Knižní fond obsahuje 3 411 knih (krásná
literatura čítá 2 607 svazků, naučná
literatura činí 804 svazků.)
V roce 2021 navštívilo knihovnu 175 lidí. Celkem se
vypůjčilo 239 knih.

Kromě knih z vlastního fondu čtenáři využili výměnné
soubory z prachatické knihovny. Knihovna odebírá
2 periodika (Vlasta, Květy). Počty návštěvníků i počty
výpůjček jsou podstatně nižší než v loňském roce vzhledem
k situaci, která nastala. Knihovna byla na jaře uzavřena
z rozhodnutí vlády kvůli nemoci COVID-19. Na podzim
byla knihovna uzavřena z důvodu rekonstrukce Úřadu
městyse, kde se knihovna nachází.

Digitální kino Strunkovice nad Blanicí
V uplynulém roce se konání Vstupné na představení se v uplynulém roce nenavyšovalo.
filmových představení opět Zůstalo na výši 90,- Kč za páteční projekci a 80,- Kč za
neslo v duchu koronavirových nedělní filmový klub. Výše vstupného za představení ve 3D
opatření a restrikcí. Tradiční se taktéž nezměnila (110,- Kč). Projekci ve 3D se nám
zahájení provozu kina po prosincové pauze plánované na bohužel nepovedlo uskutečnit. Hrubý zisk ze vstupného činil
poslední lednový víkend bylo odsunuto až na první srpnový 108.932,- Kč a celková výše dotace dosáhla 21.292,- Kč.
Cena vstupenky byla dotována Městysem Strunkovice nad
pátek.
V roce 2021 se uskutečnilo celkem 23 pravidelných Blanicí v průměrné výši 21,7 Kč.
pátečních a 3 nedělní klubová představení. Do kina přišlo Do našeho kina tradičně nejvíce lákají české komedie
celkem 981 diváků. Pro srovnání: v „koronavirovém“ roce a pohádky. Nebylo tomu jinak ani v roce 2021, kdy
2020 proběhlo 48 projekcí s celkovým počtem 877 diváků. prvenství v počtu návštěvníků si odnesly filmy: „Karel“,
Dětská představení byla zredukována ze dvou po sobě „Prvok, Tečka, Šampon a Karel“ a komedie „Bábovky“.
jdoucích projekcí na jednu, jejíž začátek byl posunut na Náměty, připomínky a dotazy od Vás jsou srdečně vítány na
18. hodinu. V roce 2022 budeme v tomto modelu nadále emailové adrese kino@strunkovicenadblanici.cz.
pokračovat.
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Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí
Investiční akce:
Školní rok: 2020/2021
Ve školním roce 2020/21 byla dokončena rekonstrukce
Počet dětí:
V základní škole 128 žáků - I. stupeň budovy 1. stupně (střecha, 3 nové učebny) a rekonstrukce
- 75, II. stupeň – 53, v mateřské škole školní jídelny (vybavení, vzduchotechnika). Proběhla
výmalba celé MŠ a obnova vybavení všech kabinetů
41 dětí, ve školní družině 43 žáků.
a skladů.
Kroužky ve škole:
Škola začala spolupracovat na nové úrovni s DDM Prachatice Účast v soutěžích:
– organizačně kroužky zajišťuje DDM, škola pak poskytuje Olympiáda v českém jazyce - školní a okresní kolo.
prostory a většinu vedoucích kroužků. Kurz keramiky pro Škola byla zapojena do projektu Šablony II. (do 31.1.2021),
dospělé I., Keyboard, MŠ - Mrštný jazýček, MŠ – Školička, nyní je zapojena do projektu Šablony III. a dále do akce
Angličtina konverzace, Angličtina pro1. st, Keramika I., Školní mléko a Ovoce do škol. Škola organizuje prodej knih
Vyšší dívčí, Výtvarný kroužek, Veselé tanečky, Sportovky žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů
pro každého, Klub dovedných rukou, Tvořeníčko, Lanovky. a Fragment.
Přijímací řízení:
Akce ZŠ:
Celý školní rok 2020/2021 byl ovlivněn pandemií – tedy Z 9. ročníku se na střední školy či učiliště hlásilo 11 žáků.
i možnosti pořádání nebo účast na různých akcích byly dost Na osmileté gymnázium do Prachatic byla přijata jedna
žákyně.
omezeny.
Workshop na farmě Prima Agri Pt a.s. (8. - 9. r.); hudební Školní družina:
vzdělávací pořad – Vývoj české rockové hudby ve 20. století; Do ŠD je přihlášeno 43 dětí z 1. - 5. třídy a dojíždějící žáci.
programy Život stromu a Jelení stezkou 6. r. (Středisko Pobyt v ŠD je ráno od 6:00 do 7:30 a odpoledne od 11:30
environmentální výchovy Stožec); projekt Štafeta 100+2; do 15:45 hodin.
I. stupeň vánoční besídky; 1. r. – program Veselé zoubky; Školní jídelna:
2. r. – Život pod mikroskopem; 3. r. – Naše krásná planeta; Ve školní jídelně se kromě dětí a pracovníků ze školy
1. r. – Pasování na čtenáře; 3. r. – Návštěva DDM, dopravní stravují i cizí strávníci.
hřiště Prachatice; 8. a 9. r. – Laser aréna Písek; 3. r. –
Výzkumný ústav Vodňany; II. stupeň – Cyklistický výlet pro
vybrané zájemce; 5. r. - Únikovka Prachatice.
Akce MŠ:
Divadelní představení - Klaun a jeho kamarádi; Já
nic, já muzikant; O zlobivém pejskovi; O neposlušném
čertíkovi; Zimní pohádka. Projekty - Putování s Kapříkem
Metlíkem; Skřítek Podzimníček; Havelské posvícení;
Mediální dílna; Stavitel města. Drakiáda; Mikulášská
nadílka; Natáčení vánoční besídky; Karneval; Čarodějnice;
Prvňáčci v ZŠ.
Rozloučení s předškoláky.

ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
trubka, uč. Mgr. Milan Zíka - kytara, housle, komorní hra,
uč. Mgr. Petr Zíka - zobcová flétna, saxofon, PHV, hudební
nauka vč. semináře. 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 epidemií COVID - 19 byla
prezenční výuka ZUŠ na pobočce ve Strunkovicích
přerušena hned s nástupem nového kalendářního roku,
a to od 4.1.2021 až do 12.4.2021 (!!!), kdy se žáci konečně
vrátili do školy k prezenční výuce na pobočce ZUŠ. V čase
zákazu osobní přítomnosti žáků a učitelů ve škole probíhala
výuka všech hudebních oborů včetně nauky pouze distančně,
a to formou online hodin přes různé internetové portály,
např. G-Suite, Skype, Messenger či WhatsApp.
Z důvodů přijatých mimořádných opatření a Nařízení
vlády ČR v souvislosti s COVID-19 se na pobočce
ve Strunkovicích nod Blanicí v roce 2021 neuskutečnil
žádný veřejný žákovský koncert žáků. Následující tradiční

V r. 2021 navštěvovalo pobočku
ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
celkem 24 žáků včetně 1 žáka, který
dojížděl za výukou do Vlachova Březí
(VB) z důvodu nástrojového oboru,
který není na pobočce vyučován (příčná flétna). Žáci byli
zařazeni do těchto nástrojových oborů: klavír - 4 žáci,
kytara - 5 žáků, zobcová flétna - 5 žáků, příčná flétna - 1 žák
(ve VB), housle - 6 žáků, trubka - 1 žák, saxofon - 2 žáci. Na
pobočce Strunkovice n. Bl. se dále vyučovala tzv. komorní
hra a čtyřruční hra na klavír. Pro žáky od přípravného
ročníku do 5. ročníku včetně byla vyučována jako povinný
předmět také hudební nauka včetně přípravné hudební
výchovy, pro starší žáky hudební seminář.
Vedoucím pobočky ZUŠ je od 1.9.2021 Mgr. Milan Zíka,
ředitelkou ZUMŠ je Tatjana Tláskalová (od r. 1993). Na
pobočce v r. 2021 vyučovali celkem 3 pedagogové:
uč. Bohumil Tetour - zob. flétna, klavír, čtyřruční hra,
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jarní koncerty (březen, duben 2021) i závěrečné koncerty ZUŠ v červnu musely být z výše uvedeného důvodu zrušeny.
První a vlastně jediný třídní koncert žáků na pobočce ZUŠ ve Strunkovicích se uskutečnil až v listopadu 2021, ovšem bez
účasti rodičů (dle pokynů pro školy - Manuál MŠMT).

Spolková činnost
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - okrsek Strunkovice nad
Blanicí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- okrsek Strunkovice nad Blanicí
Okrsek tvoří 24 členný výbor
s 5 čestnými členy s hlasem poradním. Každý sbor v okrsku
Strunkovice nad Blanicí 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. 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
k obnovení pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků
zásahových jednotek. Z důvodu omezení shromažďování
byly zrušeny návštěvy na výročních valných hromadách
sborů.

sena v Netolicích a požár stohu v obci Žitná. Zásah v obci
Žitná byl velmi náročný a podílelo se na něm 13 našich
hasičů. Začal v pátek v ranních hodinách a skončil v sobotu
okolo poledne, kdy jsme s malou noční pauzou u tohoto
zásahu strávili přes 20 hodin. Pro velkou spotřebu vody
bylo k tomuto požáru povoláno i velkokapacitní čerpadlo
ze stanice HZS Český Krumlov a dále na rozebrání
stohu pásové rypadlo z hasičského záchranného útvaru
v Jihlavě. Jen naše Tatra na dopravě vody ujela 157 km
a přivezla 24 cisteren (96 000 litrů vody). Druhé naše
vozidlo zajišťovalo vše potřebné, jako například doplňování
tlakových lahví na HZS Prachatice, stravu a dovoz dalších
nutných věcí, a ujelo celkem 240 km.
Během celého roku probíhaly pravidelné kondiční jízdy,
školení jednotky a údržba techniky, pro místní občany
naše jednotka vyčistila koupaliště v Žíchovci, proběhlo
námětové cvičení na letišti a povedlo se nám uspořádat
dvoudenní školení dýchací techniky. K tomuto školení se
přihlásili kromě našich členů i hasiči z obcí Vacov, Lhenice
a Hrabice. V pátek proběhla teoretická část v klubovně naší
zbrojnice a v sobotu praktický výcvik v objektu bývalé
školy ve Velkém Boru.
Valná hromada bohužel kvůli všem vládním nařízením
neproběhla ani tento rok, ale výkonný výbor se za dodržení
všech podmínek sešel 5 krát během roku a řešil vše
potřebné.

SDH Protivec
Sbor má aktuálně 43 členů a 1 zásahovou jednotku. Rok
2021 pokračoval v duchu pandemie s nařízenými omezeními
a toto se samozřejmě odrazilo i v práci našeho sboru. Co
bylo potřeba jak k zabezpečení chodu, tak plnění zadaných
úkolů řešil výbor dle situace po telefonu, nebo svoláním
mimořádné výborové schůze. V průběhu roku se uskutečnila
členská schůze, která řešila běžnou agendu sboru vzhledem
k tomu, že neproběhla řádná valná hromada vlivem
pandemie koronaviru. Bohužel se po více než třiceti letech
nepřetržitého konání neuskutečnila tradiční zábava na návsi.
Podařilo se ale uskutečnit několik tradičních akcí - stavění
máje, rozsvícení vánočního stromu, tak jak omezení
pandemie povolovala. Na sklonku roku nechal Městys
Strunkovice nad Blanicí postavit sušák požárních hadic, což
sbor kvituje s povděkem.

SDH Svojnice
SDH Svojnice má 16 členů. Zásahová jednotka není. Celý
rok byl ovlivněn pandemií COVID-19, ale přesto se nám
podařilo upořádat několik setkání s našimi spoluobčany.
V květnu to bylo tradiční stavění májky, okrsková soutěž
se opět nekonala. V červenci jsme pořádali pouťové
posezení s hudbou na sádku. Nejvíce se nás sešlo při
Dožínkové slavnosti, která byla zahájena mší svatou v naší
kapličce na návsi, potom jsme se přesunuli do kulturního
domu a společně si zazpívali při harmonice. V říjnu
jsme ještě uspořádali zábavu s kapelou Babouci, která je
v našem kraji velmi oblíbená. Finančně jsme podpořili
sbírku pro obce postižené tornádem. Ke konci roku bylo
provedeno zazimování požární stříkačky a byla provedena
inventarizace majetku. Během roku se konala pouze jedna
členská schůze.

SDH Strunkovice nad Blanicí
V roce 2021 měla základna sboru 44 členů, z nichž je
21 aktivního a 23 důchodového věku.
Zásahová jednotka si na své konto připsala 13 výjezdů,
kdy se v 7 případech jednalo o požár, ve 3 o technickou
pomoc se spadlým stromem, jednou se jednalo o pomoc
s transportem pacienta do sanitního vozu a ve 2 případech
šlo o pátrání po ztracené osobě. Celkově se na těchto
zásazích podílelo 14 hasičů a strávilo u nich dohromady
357 hodin.Doba výjezdů naší jednotky se stále pohybuje
okolo šesti minut od vyhlášení poplachu.
Mezi největší 3 zásahy loňského roku se počítají požár
rodinného domu ve Vlachově Březí, požár stáje a skladu

SDH Šipoun
SDH Šipoun má celkem 35 členů a jednu zásahovou
jednotku. V roce 2021 byla vykonána tato činnost:
údržba tréninkového hřiště (90 hod.), údržba vybavení
a úklid požární zbrojnice (50 hod.), odborná příprava
zásahové jednotky. V letních měsících bylo provozováno
Environmentální centrum v Šipouně (200 hod.). V požárním
sportu se jeden soutěžní tým zúčastnil 16 pohárových
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soutěží tří různých lig (Podboubínská, Jihočeská
a Táborská). Podboubínskou hasičskou ligu vyhrál a stal se
tak mistrem pro rok 2021. V Jihočeské hasičské lize skončil
na celkovém 3. místě a stal se tak druhým vicemistrem pro
rok 2021. Celkem skončil čtyřikrát na 1. místě, jednou na
2. místě a jednou na 3. místě. Za rok 2021 bylo na soutěžích
stráveno cca 550 hodin a odtrénováno bylo cca 350 hodin.
Při zaznamenané činnosti sboru bylo činností stráveno cca
1240 hodin.
Sestřih závodní sezóny naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=fp5F_ZabJyg

oddíl alespoň v minimálním chodu. Snížili jsme na polovinu
platbu členských příspěvků a odehráli všechny fotbalové
zápasy, které bylo možné odehrát. Podařilo se nám získat
finanční prostředky z vypsaných dotačních programů, které
byly použity na důkladnou regeneraci trávníku. Za pomoci
Městyse Strunkovice nad Blanicí jsme získali z Dotačního
programu Jihočeského kraje novou traktorovou sekačku.
Výše zmíněná situace a přijatá opatření v ČR za uplynulé
dva roky zřejmě zapříčinily i pokles zájmu sponzorů
o podporu fotbalu ve Strunkovicích. Stále však věříme,
že se nám s nimi podaří obnovit spolupráci a všechny je
chceme důstojně reprezentovat v krajské soutěži. Z těch,
kteří náš klub výrazně podpořili v roce 2021, můžeme
jmenovat Františka Gaiera, Václava Beneše a Agropodnik
Strunkovice nad Blanicí. Také podpora od Městyse
Strunkovice nad Blanicí je pro fotbalový klub důležitá.
V roce 2021 bylo registrováno v klubu 105 členů.
Ve 3 týmech dospělých (A mužstvo, B mužstvo, stará
garda +35) a ve 2 týmech mládeže (přípravka a starší
přípravka) hraje 65 hráčů. Týmům se věnuje 8 trenérů.
Výkonný výbor pracuje jako sedmičlenný. Uvedený počet
registrovaných členů doplňují přispívající a fanoušci.
Vybavení oddílů je na dobré úrovni. Družstva hrají
v nových dresech, využívány jsou tréninkové pomůcky
včetně přenosných branek. Na dobré úrovni je spolupráce
s fotbalovou asociací FAČR i krajským fotbalovým svazem.
V létě 2021 se nám jako zázrakem podařilo uspořádat
i velké sportovní odpoledne, tzv. Setkání legend. Byl to již
13. ročník a patřil mezi ty nejzdařilejší. Pozvání pořadatelů
přijala celá řada známých sportovců a umělců, což se
odrazilo i v návštěvnosti. Na fotbalový stadion u Blanice
tak nakonec dorazilo 650 návštěvníků.

SDH Velký Bor
V roce 2021 měl sbor 25 členů a členek, zásahovou jednotku
o 9 členech. Nejmladší hasičce bylo 19 let, nejstaršímu
hasiči bylo 85 let. V průběhu roku jsme se neúčastnili
žádného zásahu. Došlo však k dokončení elektrifikace naší
zbrojnice, spočívající v instalaci osvětlení a zásuvek.
Hasičská činnost našeho sboru byla ovlivněna trvající
pandemií COVID-19, kdy v důsledku různých krizových
opatření jsme nemohli pořádat řadu našich tradičních akcí.
Soutěž v požárním sportu se nekonala. Přes různá vládní
opatření jsme v rámci Dne země uklidili stoky podél cest,
zpracovali nějaké palivové dřevo, provedli úklid zbrojnice
a přestěhování techniky, vždy tak, abychom vládní
opatření neporušili a o jejich smyslu nemuseli přemýšlet.
Postavili jsme máj - ale bez doprovodných akcí (tombola
atp.), prakticky za pomoci „náhodných kolemjdoucích“.
Rovněž tak jsme zajistili občerstvení při pouti k sv. Trojici.
V červenci jsme uspořádali Dětský den s ukázkou hasičské
techniky sboru ve Strunkovicích. Konal se rovněž tradiční
říjnový Hasičský bál. Náš sbor se rovněž aktivně zapojil do
sbírky pořádané Ligou proti rakovině v rámci Květinkového
dne.
Po prázdninách se rozvolněná opatření opět zpřísnila a měli
jsme utrum, pouze ve dvou (starosta s velitelem) jsme
připomněli Den veteránů položením věnce u pomníku.
Protože jsme se v rámci okrsku dohodli, že valné hromady
se budou konat z důvodu protiepidemických opatření jen
bez návštěv funkcionářů okolních sborů, vešli jsme se
do limitu osob v jedné místnosti a mohli po dlouhé době
uspořádat řádnou valnou hromadu a na ní přijmout nové
členky.

T. J. SOKOL
Rok 2021, druhý rok koronavirové
pandemie, kdy se nebylo možné
společně
setkávat
a
pravidelně
cvičit, způsobil v jednotě snížení
členské základny, zvláště ubylo dětí
(celorepublikový problém). A tak měla naše T. J. Sokol
70 platících členů. Sokolové byli registrováni v 7 oddílech
sokolské všestrannosti: gymnastika, volejbal, horolezectví,
pilates, country tance, cvičení žen a turistika. V tomto
roce také probíhala rekonstrukce tělocvičny v KD, kterou
si jednota pronajímá ke cvičení, a tak se někteří pokoušeli
cvičit v náhradních prostorách (např. v Komunitním centru,
v tělocvičně ZŠ v Bavorově nebo za příznivého počasí
využívali venkovní areál - Sokolskou louku). Pokud se
nesmělo cvičit, chodilo se hodně do přírody.
I přes množství překážek se podařilo některé z plánovaných
akcí uskutečnit. Sokolové se sešli na třech brigádách na
Sokolské louce. Velmi zdařilou byla akce 17.4. Ukliďme
Mexiko, kterou inicioval oddíl pilates pod vedením
Miroslavy Krumpové, při níž se sebralo 11 pytlů odpadků.
Oddíl volejbalu se zúčastnil v červnu volejbalového
turnaje „Medard cup“ v Prachaticích (naši získali 3. místo)
a zorganizoval 24.7. turnaj smíšených družstev „Blanická
smeč“ na Sokolské louce, kterého se zúčastnilo 8 týmů

TJ Blaník
Stejně jako v roce předešlém byla
činnost fotbalového klubu i v roce
2021 ovlivněna pandemií COVID - 19.
Pokračovala tak mnohá omezení
a byla odehrána pouze polovina
naplánovaných soutěží. Přesto můžeme
rok 2021 vyhodnotit jako rok úspěšný.
Historickým úspěchem je postup do
soutěže I. A třídy Jihočeského kraje. Jako nováček jsme
v utkáních s kvalitními soupeři obstáli. V tabulce figurujeme
na 4. místě, které chceme v jarní části soutěže udržet,
případně i vylepšit. Navzdory všem omezujícím opatřením
a všeobecně klesajícímu zájmu o sport jsme se snažili udržet
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(2x Strunkovice, 2x Prachatice, Netolice, Protivín, Bavorov
a Vodňany). Oddílu country tanců Strunkováček se podařilo
v říjnu uskutečnit dvoudenní soustředění na Roubence
ve Zdíkově spojené s výletem po okolí. Turistický oddíl
realizoval 4 naučné vycházky. Sokolové se také zapojovali
do akcí pořádaných městysem, zvláště již na tradičním
sportovním klání Strunkovice versus Strunkovice.
T. J. Sokol pořádá každoročně mnoho vzdělavatelských
akcí. K nejzdařilejším v roce 2021 patřila celostátní výstava
amatérských fotografů „Foto na provázku“ ve dnech 5. - 6.6.
Jejího XXI. ročníku se zúčastnilo přes 40 vystavujících
fotografů. Výstava byla spojena se dvěma soutěžemi –
Autor nejzajímavější fotografie a tematická „Dlouhá rovná
vlnovka“. Na vernisáži se představila jazzová pianistka
Beata Hlavenková a večer na Sokolské louce vystoupily
hudební skupiny Lucky Brew z Prachatic, Ondřej Fencl
a Hromosvod z Prahy a Luboš Pospíšil + 5 P také z Prahy.
6.6. dopoledne pak v místním kině proběhly 3 cestovatelské
přednášky s projekcí: Lucie Rambousková – Mým levým
okem (Šumava); Vladislav Hošek – Čína, Sečuán, Tibet;
Karel Matějka – Bohatýrská trilogie (Srbsko, Rumunsko).
Divadelní ochotnický spolek S.O.S. odehrál dvakrát
představení Rytířova dcera (18.7. na hradě Helfenburk
a 16.10. v Pivkovicích) a celý rok pilně nacvičoval novou
divadelní hru s hudebním doprovodem „Všeci (ne)kradů“
na motivy Třech veteránů Jana Wericha v aktualizované
režii Karla Matějky. Památný den sokolstva 8. říjen si
sokolové připomněli vyvěšením sokolské vlajky na radnici
městyse a nošením kokard.
Po celý rok se někteří členové scházeli a promýšleli
rekonstrukci stávajícího, již nevyhovujícího volejbalového
hřiště. Připravili veškerou potřebnou dokumentaci (projekt
i potřebná povolení) a nyní všichni čekáme na vhodnou
dotaci nebo jiné řešení. Věříme, že i zde bude platit tradiční
sokolské motto: „Tam svět se pohne, kam se síla napře!“

pěkné 2. místo. V náhradním zářijovém termínu (18.9.2021)
se nám podařilo uspořádat XII. ročník turnaje v pétanque
dvojic „Mexický pétanque“. Turnaje se účastnilo deset
družstev a putovní pohár si do své domoviny tentokrát
odvezlo družstvo klubu Karaššo. V prosinci (26.12.2021)
jsme po roční pauze opět uspořádali tradiční vánoční turnaj
v nohejbalu dvojic. Turnaje se účastnilo devět družstev
a z vítězství se radovala domácí dvojice SPV Strunkovice
nad Blanicí (Petr Kábele, Vladimír Trávníček). Sezóna
2020/2021 byla již šestou sezónou pro náš oddíl stolního
tenisu. V Regionálním přeboru soutěží stolního tenisu měl
náš oddíl přihlášena dvě družstva. Bohužel i zde zaúřadovala
šířící se pandemie a sezóna skončila předčasně po odehrání
pouhých 2 kol soutěže, když řídící orgán soutěže rozhodl
o ukončení dlouhodobých soutěží.
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. Přestože i v roce 2021
bylo nutné počítat s různými omezeními, podařilo se
mnohé uskutečnit. Tradiční prázdninové Letní setkání dětí
a mládeže proběhlo na Eustachu a spolu s ním za podpory
MŠMT i čtyři prázdninové kempy. V nádherném areálu
uprostřed lesů na Vysočině ožil pošťácký příběh v plné
parádě. Celoroční komunitní projekt „ZÁZRAČNÉ
BYLINY“ umožnil mnoho aktivit ať už v rámci osobních
setkání, tak i prostřednictvím on-line projektů. Lukostřelecký
klub DEMDAAL za podpory Města Netolice zorganizoval
další ročník celorepublikového prestižního lukostřeleckého
turnaje GENIUS LOCI, který se také zdárně vypořádal
se všemi požadovanými pravidly a přinesl skvělé zážitky.
Cyklus besed nad knihami, jejich četbou mnozí vyplňovali
covidovou dobu, vytvořil pak prostor pro vzájemné sdílení
a obohacení. Proběhly podzimní tvořivé dílny s možností
vyrobit si originální dárkové a dekorativní předměty.
Na Štědrý den se ve Strunkovicích a okolních osadách
rozdávalo betlémské světlo a na druhý vánoční svátek
podtrhl sváteční atmosféru živý betlémský příběh.

Sport pro všechny
Spolek SPORT PRO VŠECHNY
Strunkovice nad Blanicí měl ke
dni 31.12.2021 registrováno 39 členů.
Náš
spolek
každoročně
pořádá
řadu sportovních akcí „pro všechny občany“. O akcích
pořádaných naším spolkem pravidelně informujeme
strunkovickou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje
městyse Strunkovice nad Blanicí a webových stránek
městyse.
Bohužel již druhý „covidový rok“ 2021 nepřál pořádání
tradičních akcí. Akci, kterou jsme museli nuceně již
podruhé v řadě „odpískat“, byl březnový XIV. ročník
turnaje ve stolním tenisu jednotlivců „Mexiko open 2021“.
V letním období uvolnění epidemických opatření se členové
našeho oddílu nohejbalu účastnili dvou turnajů. V červnu
(5.6.2021) jsme se účastnili XXVIII. ročníku memoriálu
kpt. Jaromíra Klimeše v nedalekém Husinci, kde jsme
obsadili 4. místo (Miroslav Illek, Petr Kábele, Vladimír
Trávníček). V září 2021 jsme vyrazili na turnaj trojic
v Chrobolech, kde naše družstvo „SPV Mexiko“ ve složení
Ivo Novotný, Josef Kovář, Vladimír Trávníček obsadilo

Junák – český skaut,
středisko VAVÉHA Č. Budějovice
25. smečka vlčat a roj světlušek
V září 2021 se nám ve Strunkovicích
nad Blanicí podařilo po ročních
přípravách a ve chvílích, kdy nám
koronavirus umožnil setkávání, založit
oddíl mladších skautů - světlušek a vlčat. Díky podpoře
městyse jsme se mohli scházet v Komunitním centru
ve Strunkovicích. Když bylo pěkné počasí, chodili jsme do
nedaleké rokle a na hřiště. Děti začaly poznávat přírodu, učit
se skautské dovednosti a plnily nováčkovskou zkoušku, aby
mohly být přijaté do oddílu. V listopadu jsme uskutečnili
celodenní výpravu do nedalekých Čarouš. Na začátku
adventu jsme spolu s rodiči našich členů vázali adventní
7

věnce. V prosinci jsme vyráběli lucerničky na Betlémské
světlo. Týden před Vánocemi jsme uskutečnili vánoční
besídku, na které první úspěšné děti splnily Nováčkovskou
zkoušku a obdržely skautský šátek a krojové triko. Na
Štědrý den si děti odnesly Betlémské světlo, popřáli jsme si
příjemné Vánoce a začali se těšit na dobrodružství v novém
roce.
V roce 2021 se naší činnosti účastnilo 7 světlušek (děvčata
z 2. - 4. třídy) a 16 vlčat (chlapci ze 3. a 4. třídy). Oddíl
vedou 3 vedoucí (Blanka Štěpková, Jaroslava Jiraňová
a Petr Vokoun).

zachránit řadu srnčat. Všechny zemědělce i v letošním roce
prosím, aby nám vždy dávali alespoň první senoseče na
vědomí a prováděli je s největší obezřetností.
Léto: Na rybnících se staráme o vypuštěná kachňata,
kterých je každoročně kolem 500 ks. Střídáme se
v přikrmování a vysekáváme zarostlé břehy, aby měla kde
oschnout. Na místní střelnici jsme uspořádali soutěž ve
střelbě z malorážky. Nezapomínáme na práci s mládeží.
V srpnu jsme se zúčastnili celostátních mysliveckých
slavností na Hluboké, kdy nám za víkend rukama prošlo
přes 600 nadšených dětí.
Podzim: Je dobou setkávání s ostatními na společných
honech, kde se dbá na dodržování všech mysliveckých
tradic. Začínáme s přikrmováním zvěře. Zastřešili jsme pro
kynology norování nováčků na umělé noře ve Svojnicích,
a hlavně jsme pokračovali v tvorbě té naší krajiny. Podařilo
se nám vysázet dvě aleje, čítající 113 ovocných stromů,
které se staly součástí dvou cest ve Dvorci.
Zima: Do krmných zařízení jsme v zimě navezli 17 500 kg
mačkaného obilí obohaceného o minerály. Zvěři se
snažíme dopřát v honitbě hlavně klid. Tradiční Hubertská
zábava v listopadu neproběhla, ale budeme dělat vše proto,
abychom vám ji letos dopřáli.
V mysliveckém roce 2021/2022 bylo k 17.2.2022 uloveno
512 divokých kachen především z umělého chovu, 54 ks
srnčí zvěře a 73 ks černé. Ze zvěře myslivosti škodící pak
58 lišek, 4 kuny, 5 strak a 2 mývaly severní. Nahlášený
úhyn především na silnicích činil 20 ks srnčí zvěře, 5 zajíců,
2 lišky a 1 králík.
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 podílejí svou prací, děkujeme!

Spolek sportovních aktivit Šumava
(SSAŠ)
SSAŠ mělo ke dni 1. ledna 2021 celkem
67 členů. Od prosince roku 2020 jsme
měli z důvodu vládních opatření střelnici uzavřenou.
Po rozvolnění opatření jsme 12. května otevřeli střelnici
a mohli začít trénovat. Prvním závodem byl Dětský den,
který se konal 12 června. Soutěže se zúčastnilo 5 dívek
a 11 chlapců. Další soutěž, kterou jsme uspořádali, byl
Memoriál Josefa Mottla, která se konala 26. června. Tato
soutěž byla určena pro členy klubu. Členové poměřili
své síly v disciplínách: LM 30, Velkorážná a malorážná
pistole a revolver a Vojenská puška. Soutěže se zúčastnilo
19 střelců. 10. července se na naší střelnici konal okresní
přebor myslivců, v kategorii K4M. O titul přeborníka okresu
přijelo zabojovat 17 soutěžících. 21. srpna jsme uspořádali
již 9. ročník Mexického poháru (malá odstřelovačka).
Soutěže se zúčastnilo 9 mužů a 6 žen. O týden později,
tj. 28. srpna, se na střelnici konal myslivecký místní přebor
K4M. Mysliveckého klání se zúčastnilo 20 střelců. 4. září
jsme uspořádali druhý Dětský den. Své schopnosti si přišlo
ověřit 14 dětí, z toho bylo 5 dívek. Další soutěž, kterou jsme
uspořádali (25. září), byl Memoriál A. Brosze st. v disciplíně
LM 60. Již 10. ročníku se účastnilo 12 soutěžících. Poslední
soutěž, kterou jsme uspořádali, byl 10. ročník ve střelbě
z vojenské pušky. Soutěže konané 20. listopadu se zúčastnilo
51 závodníků. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům
SSAŠ, kteří se těchto soutěží účastnili a dobře reprezentovali
náš spolek. Další díky patří těm, kteří se podíleli na přípravě
a hladkém průběhu těchto soutěží. V tomto roce Policie
České republiky na naší střelnici uspořádala 2 zkoušky pro
uchazeče o zbrojní průkaz. K další činnosti patří údržba
areálu sportovní střelnice, zejména pravidelné sečení trávy
a natírání dřevěných částí střelnice.

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
2021 bylo v základní organizaci registrováno 53 včelařů,
kteří se starali o 527 včelstev na 65 stanovištích. Během
roku 2021 jsme přijali 4 nové včelaře. Bohužel 2 včelaři
odešli tam, odkud již není návratu. Jedním z nich byl
i dlouholetý funkcionář, přítel František Jílek ze Šipouna.
Chtěli bychom mu tímto ještě jednou poděkovat za jeho
dlouholetou práci pro naši organizaci.
Z činnosti: V únoru byly sebrány vzorky měli od včelstev
a odeslány ke zjištění přítomnosti včelího roztoče varroa
destruktor. Tam, kde bylo potřeba, se provedlo následné
léčení. Bohužel potřebná setkání v únoru a dubnu
proběhla pouze distančním způsobem. Rovněž jsme
z epidemiologických důvodů nemohli uspořádat tradiční
Včelařský ples. V září se konala výroční členská schůze.
Řešilo se přijetí nových členů, léčení včelstev, novinky

Myslivecké sdružení Strunkovice
Velikost honitby 1817,74 ha. Počet členů 31. I přesto,
že v loňském roce covid ovlivňoval většinu našich aktivit,
se nám podařilo udělat hodně práce.
Jaro: V obecních lesích jsme pomáhali na jaře
se zalesňováním holin. Pro zvěř jsme oseli 5 ha zvěřních
políček, která ponecháváme bez sklizně do dalšího
roku. Květen a červen je pro nás dobou, kdy věnujeme
bezpočet hodin na záchranu mláďat při senosečích. Díky
zemědělcům, kteří nás včas upozorňují na sečení pícnin,
můžeme procházením ploch a rozmístěním zradidel
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z Krajského výboru ČSV a vzájemná výměna zkušeností
mezi včelaři. Dále jsme na schůzi vyřizovali dotace pro
naše včelaře na zabezpečení opylování hmyzosnubných
rostlin. Rok 2021 byl z pohledu snůšky medu ještě méně
příznivý než rok předcházející, důvodem bylo především
chladné počasí na konci května a v červnu.

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
Z důvodu koronavirových omezení se členky našeho
klubu začaly pravidelně setkávat až od podzimu 2021 ve
strunkovické škole. Celý podzim a začátek zimy jsme
vyráběly výrobky a drobné dárky na tradiční Mikulášskou
výstavu. Doba nám moc nenahrávala, a tak jsme do
posledních dnů nevěděly, zda se prodejní výstava uskuteční.
Nakonec vše dopadlo na výbornou, výstava se uskutečnila
a všichni jak dospělí, tak děti si nakoupili pro své blízké
dárečky a drobné vánoční předměty.

Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika
Působí při farním kostele sv. Dominika ve Strunkovicích.
Od r. 1993 jako každým rokem také v r. 2021 zajišťoval
hudební doprovod svátečních bohoslužeb v obci
– o Velikonocích, o pouti sv. Dominika a o Vánocích ve
spojení s Chrámovým sborem z Prachatic. Pěvecký sbor též
zajišťuje po dohodě hudební doprovod křtin a pohřebních
obřadů při rozloučení s našimi spoluobčany. Do zpěvu
ve čtyřech hlasech se průběžně zapojilo 15 zpěváků

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, dokončeno 2021:
• Nové speciální učebny v podkroví budovy 1. stupně ZŠ
a Úřadu městyse
• Finanční prostředky na pracovní místo pro pracovníka
z Úřadu práce
Zrealizováno v průběhu roku s přispěním dotací 2021:
• Rekonstrukce přízemí budovy Úřadu městyse
• Oprava vodovodu na nám. B. Havlasy
• Koupě zdravotního střediska
• Rekonstrukce tělocvičny
• Veřejné víceúčelové hřiště za KD Strunkovice
• Vybavení SDH (motorová pila)
Celkem na výše uvedené akce získal městys v roce 2021
z grantů a dotací 6 658 171,- Kč.

Rekonstrukce vodovodu, nám. B. Havlasy.

Pouze z finančních prostředků rozpočtu městyse, tedy
zcela bez dotací, zrealizoval městys tyto akce:
•
•
•
•
•
•
•

Počítačová učebna.

•
•
•
•
•
•
Fasáda Strunkovice č. p. 95.
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Rekonstrukce zbylé části budovy Úřadu městyse
Zateplení fasády 1. NP č. p. 95 (stará pošta)
Zateplení zbylé části obvodového zdiva kina
Zateplení části obvodového zdiva kulturního domu
Oprava části střechy sportovní střelnice
Veřejné osvětlení v ulici Protivecká
Opravy chodníků po uložení vzdušného vedení v ul.
Protivecká
Nový chodník ul. Protivecká (od mostu k č. p. 95)
Protivec – instalace sušáku požárních hadic
Studie návesních prostor – Protivec, Svojnice
Studie revitalizace hřbitova
Dávkování chloru VDJ V. Bor a Šipoun
Autokemp Žíchovec - výměna WC na chatkách

Realizace započata 2021, dokončení 2022:
• Revitalizace zahrady mateřské školy
• Pořízení dopravního automobilu pro SDH Šipoun
Celkem na výše uvedené akce získal městys v roce 2021
z grantů a dotací finanční příslib ve výši 1 100 000,- Kč.
Dále byly v průběhu roku připraveny projekty a podány
žádosti o dotace na akce, které však nebyly podpořeny:
Místní komunikace Velký Bor, Rekonstrukce Úřadu městyse
a 1. stupně ZŠ, Dvůr ZŠ a MŠ, Revitalizace zahrady MŠ,
zateplení DNB č. p. 293 a 297, Revitalizace fary.

Nový podkrovní byt v č. p. 95.

Začátek rekonstrukce tělocvičny KD.

Tělocvična KD po rekonstrukci.

Rekonstrukce obřadní místnosti.

Obřadní místnost po rekonstrukci.

Hřiště za KD ve Strunkovicích před realizací.

Hřiště za KD ve Strunkovicích po realizaci.
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Další události
LEDEN
• Pod záštitou České katolické charity se ve Strunkovicích
uskutečnila Tříkrálová sbírka, na které se vybralo
5 895,- Kč. Kvůli covidu nechodili koledníci. Kasičky
byly umístěny v lékárně Pilulka a v obchodě Coop.
• Od 1. ledna se o 30,- Kč zvýšil poplatek za svoz
popelnice na 680,- Kč/rok.
• Proběhlo očkování 12 klientů Domu s pečovatelskou
službou ve Strunkovicích proti COVID-19. Ledax, o.p.s.
dopravil zájemce o očkování do místního zdravotního
střediska, kde MUDr. Vávrová provedla očkování.

• 5. června přišla první bouřka.
• 17. až 21. června teploty přesáhly + 30 °C.
ČERVENEC
• Na tábor v Mělčinách u Žíchovce dorazili skauti
z Černošic.
SRPEN
• Srpen až na několik dní vlhký a chladný.
• Ve Strunkovicích se uskutečnily 2 turnusy dětského
příměstského tábora s vodníkem Vencou.

ÚNOR
• 8. - 15. února - mrazivé počasí. V noci klesly teploty na
-15 °C až -18 °C.
• 22. února přiletěli špačci.

ZÁŘÍ
• Září suché a teplé.
• 20. září odlétly vlaštovky.
• Při příležitosti 30. výročí otevření 2. stupně ZŠ se ve
strunkovické škole uskutečnil Den otevřených dveří.
• Ve Strunkovicích a osadách byly nově rozmístěny
kontejnery na třídění papíru.
• Uskutečnila se první návštěva zástupců městyse a ZŠ
v ukrajinské partnerské obci Verchnij Bistrij.
• Městys Strunkovice navštívil hejtman Jihočeského kraje
MUDr. Martin Kuba.
• Ve Strunkovicích začal nově fungovat skautský oddíl.
• 25. září odlétli čápi.

BŘEZEN
• Teplý začátek března narušila 5.3. studená fronta, která
s sebou přinesla ochlazení a sníh (2 - 3 cm), který ale
brzy roztál.
• 1. března přiletěli čápi.
• 10. března se městys Strunkovice již po šestnácté připojil
vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu městyse
k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“.
• COVID zapřičinil, že 1. - 9. třída se učí distančně.
Provoz MŠ a školní jídelny je přerušen.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ŘÍJEN
• 6. října spuštěny nové www stránky městyse.
• 8. - 9. října se uskutečnily volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Občané Strunkovic
a místních částí volili ve 4 volebních okrscích. Voleb se
účastnilo 64,74 % oprávněných voličů.
• Proběhlo očkování psů proti vzteklině (Strunkovice
a místní části).
• V Protivci a ve Svojnicích byly za účasti veřejnosti
prezentovány návrhy úprav návesních prostor.
• Došlo ke změně provozovatele Obecního hostince.

DUBEN
8. dubna přiletěly vlaštovky.
Členové jednotlivých SDH provedli úklid odpadků
kolem cest.
11. dubna byl ukončen nouzový stav, který byl
v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen 5.10.2020.
Sokolové uspořádali 17.4. úklid kolem cest.
30. dubna zahájila provoz nová autobusová linka na trase
Volary – Prachatice – Svojnice – Strunkovice - Praha.
KVĚTEN
7. května uctili zástupci městyse Strunkovic položením
květin u pomníku setkání pěti armád (vitějovická
křižovatka) památku padlých ve 2. světové válce.
Velmi teplé dny. 9. až 11. květen na mnoha místech
přesáhly + 30 °C a staly se tak prvními tropickými dny.
Na kapličkách všech místních částí městyse byly
nainstalovány klip rámečky pro umístění smutečních
oznámení.
ČEVAK, a.s. provedl na vytipovaných místech
vodohospodářské infrastruktury městyse deratizaci.
Od 24. května je ZŠ a MŠ po koronavirových omezeních
opět plně v provozu.

•

•
•
•

LISTOPAD
Položením květin u památníků obětem 1. světové války
(Strunkovice, Protivec, Šipoun, Velký Bor – městys
a SDH V. Bor) uctili zástupci městyse památku
válečných veteránů.
V souvislosti s covidovou situací 26. listopadu vyhlášen
další nouzový stav.
27. listopadu napadl první sníh (cca 2 cm).
Ve Strunkovicích byl veřejnosti představen návrh studie
revitalizace hřbitova a jeho okolí.

PROSINEC
• Na Štědrý den +8 °C. Na Boží hod se ochladilo na 0 °C
a napadlo cca 10 cm sněhu. Konec prosince pak byl teplý
a slunečný. Na Silvestra se teplota vyšplhala na +15 °C.
• Svůj provoz bez náhrady ukončila ve Strunkovicích
lékárna Pilulka.

ČERVEN
• Městys vyhlásil další ročník soutěže „O nejlepší
květinovou výzdobu domů a bytů“.
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Kladení květin u pomníku u Vitějovic.

Starostova provizorní kancelář.

Strunkovice versus Strunkovice.

Den otevřených dveří v ZŠ.

Setkání seniorů.

Rozlučka s 9. třídou.

Setkání legend.

Rozsvěcení vánočního stromu Strunkovice.

Ročenka městyse Strunkovice nad Blanicí 2021, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako přílohu Zpravodaje č. 4/2022.
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