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Z P R AV O D A J  M Ě S T Y S E

S T R U N K O V I C E  N A D  B L A N I C Í

Březen 2018

Umění kompromisu...
Sestavování vlády se zadrhlo. Snad by mohlo být ukončeno 
do prázdnin. To ale začne letní okurková sezona a po 
politice neštěkne ani pes. 
Stav těsně po volbách: Říjnových voleb do Poslanecké 
sněmovny se účastnilo 60,84% z celkového počtu 
oprávněných voličů. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, 
které získalo 29,64% hlasů. Před volbami a těsně po nich se 
řada politických uskupení, které se do Poslanecké sněmovny 
dostaly, vyhradily vůči hnutí ANO s tím, že do vlády s ANO 
nepůjdou a vládu ANO ani nepodpoří.
Stav čtyři měsíce po volbách: Vzhledem k výše uvedeným 
postojům politických stran se nabízí Andreji Babišovi 
k jednání KSČM a SPD Tomia Okamury. V tu chvíli si Babiš 
uvědomuje nebezpečnost podpory ze strany SPD, která by 
mu na mezinárodním poli, coby premiérovi uškodila. Babiš 
tvrdí, že s nikým jiným nemůže v dané situaci jeho vláda 
získat důvěru a že očekává politické ústupky z řad zbylých 
politických stran, zejména ČSSD a KDU-ČSL. A ejhle, 

Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí 

se uskuteční ve středu 21. března 2018 od 18:30 hodin 
v budově Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí.

• Poplatek za svoz domovního odpadu (popelnice) pro 
rok 2018 se zvyšuje o 50,- Kč. Pro trvale přihlášeného 
obyvatele činí 600,- Kč za rok. Poplatek za svoz 
domovního odpadu u rekreačních objektů je 600,- Kč. 
Splatnost poplatku je do 30.4.2018.

• Poplatky za psa se pro rok 2018 nemění. Roční 
poplatek za prvního psa činí ve Strunkovicích 100,- Kč 
a v ostatních místních částech (osadách) 50,- Kč. Poplatek 

za prvního psa v domech s více než 2 byty činí 300,- Kč. 
Za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek 
o 100 %. Poplatek se hradí od věku 3 měsíců psa 
a splatnost poplatku byl do 15. února 2018. Vyzýváme 
občany, kteří tento poplatek dosud neuhradili, aby tak 
neprodleně učinili.

• Úhradu výše uvedených poplatků je možné provádět 
i bankovním převodem na č.ú. 661 620 389 / 0800. 
V případě zájmu o platbu převodem nás kontaktujte na tel. 
č. 388 327 109. Sdělíme vám pro danou platbu variabilní 
symbol, který je nutný pro identifikaci vaší platby.

kromě těchto dvou stran jsou ochotny jednat a za určitých 
podmínek vládu tolerovat či se na ní podílet ještě STAN 
či TOP09. Jenže je v tom háček a tím je osoba samotného 
Andreje Babiše v pozici premiéra. Andreje Babiše, kterému 
je vyčítáno členství v StB a padesátimilionový dotační 
podvod. Nebudu řešit, zda je to pravda či ne. Pozastavím 
se nad faktem, že Babiš nechce ustoupit z pozice premiéra, 
což by celou situaci odblokovalo. Jeho tvrzení, že lidé 
volili jeho, je zcela zavádějící. Hnutí ANO sice vyhrálo, ale 
Andreje Babiše mohli volit pouze voliči ve Středočeském 
kraji. Ve všech ostatních volebních krajích ho volit nemohli. 
Primárně tedy lidé volili a zvolili hnutí ANO a ne Andreje 
Babiše. Hnutí ANO, pokud je demokratickým uskupením, 
by se mělo nějak rozhodnout a nést za své rozhodnutí 
odpovědnost. Na řadě udělat ústupek v zájmu téhle 
republiky a jejího lidu teď není Andrej Babiš, ale hnutí 
ANO. Politika je totiž umění kompromisu a to někdy bolí.

Ing. Karel Matějka, starosta

Ze zápisu zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Strunkovic nad Blanicí dne 
21.2.2018 po projednání a hlasování:
• Schválilo zveřejnění záměru na pronájem zahrádky (část 

pozemku KN 639/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí).
• Vzalo na vědomí informaci o přípravách a průběhu 

stavebních akcí městyse od začátku letošního roku. 
V současné době probíhá výběrové řízení na obnovu části 
vodovodu ve Velkém Boru a na revitalizaci veřejného 
prostranství s parkovací funkcí (parkoviště u domu 
s pečovatelskou službou ve Strunkovicích) a okolí 
(chodníky směrem k úřadu městyse). Obě tyto akce 
budou v letošním roce realizovány a zastupitelstvo pro ně 
v rozpočtu schválilo potřebné finanční prostředky. Začala 
rekonstrukce zbylé části stropů v domě s nájemními byty 

ve Strunkovicích č. p. 95 (stará pošta). Nosné stropy tak 
v budoucnu umožní realizovat dva půdní byty, na které má 
městys zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno 
stavební povolení. Byla provedena vodorovná hydroizolace 
bytu v budově II. stupně ZŠ ve Strunkovicích. V průběhu 
letošního roku by mělo následovat zateplení zbylé části 
fasády tohoto objektu včetně výměny oken a dveří.

• Schválilo, aby se Městys vyvěšením tibetské vlajky 
připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 

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.
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 2. března (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
  Špindl
  ČR, Milan Cieslar, komedie, 98 min.
 9. března (pátek) • 17:00 a 19:15 • 90,- Kč
  Coco
  USA, Lee Unkrich, Adrian Molina, animovaný,
  105 min., český dabing
 16. března (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
  Kolo zázraků
  USA, Woody Allen, drama, 101 min.,
  české titulky
 23. března (pátek) • 17:00 a 19:00 • 90,- Kč
  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
  Rusko, Alexej Cicilin, animovaný, 80 min.,
  český dabing
 25. března (neděle) • 20:00 • 90,- Kč
  Nerodič
  ČR, Jana Počtová, dokumentární, 80 min.
 30. března (pátek) • 19:00 • 90,- Kč
  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
  ČR, Filip Renč, komedie, 83 min. 

Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.

Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
který na každou vstupenku poskytuje

Městys Strunkovice nad Blanicí.
Pro sledování filmů ve 3D je nutné zakoupit si 3D brýle.

Jejich cena je 22,-Kč a dají se používat opakovaně!

Kulturní a sportovní akce
• Český svaz včelařů, z.s., ZO Strunkovice nad Blanicí 

srdečně zve na tradiční VČELAŘSKÝ PLES, který 
se uskuteční v sobotu 3. března 2018 v sále KD ve 
Strunkovicích nad Blanicí. K tanci a poslechu hraje 
Dynamics Band. Začátek v 19:30 hodin. Bohatá tombola 
plná medu a hodnotných cen. Vstupné 100,- Kč.

• Kulturní komise městyse pořádá v neděli 4. března 
filmový festival outdoorových filmů EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Na nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy 
se můžete přijít podívat do kina ve Strunkovicích. Seznam 
filmů a přesný program naleznete na plakátech a www 
stránkách městyse v oddílu „Kultura“. Začátek projekcí 
je v 17:00 hodin. Vstupné 50,- Kč. 

• TJ Sokol Strunkovice, oddíl volejbalu, pořádá v sobotu 
17. března V. ročník turnaje ve volejbale smíšených 
družstev „Mexickej bagr“. Začátek je v 9:00 hodin 
v tělocvičně KD ve Strunkovicích.

• DEMDAAL, z.s. zve všechny na tvořivou velikonoční 
dílnu v neděli 18.3.2018 od 15:00 hodin do dílen 
2. stupně ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí. Budeme 
tvořit velikonoční dekorace. S sebou je potřeba si přinést 
vyfouknutá vajíčka a přezůvky.

• Dialog dvou světů, beseda s hercem Janem Potměšilem 
a houslistou a hudebním skladatelem Václavem 
Návratem se uskuteční v neděli 18. března v kině ve 
Strunkovicích. Rozhovor dvou osobností české kultury, 
ve kterém se s diváky podělí o zážitky a postřehy ze 
svých oborů: filmového a divadelního herectví, hry na 
barokní housle a hudební skladby. Dialog umělců je 
prokládán houslovými sóly a besedou s diváky. Začátek 
je v 19 : 00 hodin. Vstupné 100,- Kč v předprodeji na 
Úřadu městyse (tel.: 388 327 109) a 150,- Kč na místě.

• TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí zve na XI. ročník Vítání 
jara s kapelami Vivat Joe!, Pracovní sobota, HERA rock 
a Deadwood & Friends, které se uskuteční v KD ve 
Svojnicích v sobotu 24. března. Začátek ve 20:00 hodin. 
Vstupné 100,- Kč.

• Spolek SPV Strunkovice nad Blanicí pořádá v sobotu 
24. března 2018 v sále KD Strunkovice nad Blanicí 
od 9 : 30 hodin turnaj ve stolním tenisu jednotlivců. 
Přihlášky do turnaje přijímá p. Trávníček (tel. 730621630) 
do 15. března 2018. Startovné 100,- Kč. Srdečně zveme 
všechny příznivce stolního tenisu.

• Kulturní komise městyse srdečně zve na divadelní komedii 
Hotel Blackout, se kterou se v sobotu 31. března představí 
ŠOS Prachatice. Prachatičtí divadelníci s touto autorskou 
hrou Jaromíra Hrušky vyprodali divadelní sál nejen 
v Prachaticích, ale i Českých Budějovicích. Nenechte si 
ujít tuto třeskutou komedii o mužích a ženách na síti i bez 
ní. Začátek v 19:00 hodin v kině ve Strunkovicích nad 
Blanicí. Vstupné 80,- Kč.

Připravujeme na duben 2018:
• Národ v písni, přednáška Ing. J. Kalbáče s hudebním 

doprovodem (knihovna Strunkovice, 5.4.)
• Svěcení nové cisternové automobilové stříkačky
 (Hasičská zbrojnice Strunkovice, 7.4.)

Choďte do našeho kina. Naše kino je i Vaše kino. Pro 
více informací sledujte plakáty a internetové stránky. 
Připomínky a náměty nám můžete zasílat mailem na adresu 
kino@strunkovicenadblanici.cz. Více informací naleznete 
i na www.strunkovicenadblanici.cz/kino.

• Pohádka z budíku, Teátr Pavla Šmída
 (kino Strunkovice, 8.4.)
• Ondřej Fencl & spol., rockový koncert
 (kino Strunkovice, 14.4.)
• Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
 (střelnice Strunkovice, 21.4.)
• Babouci, taneční zábava (KD Svojnice, 28.4.)
• 6. ročník střeleckých závodů (malorážka) „O pohár 

starosty“ (střelnice Strunkovice, 28.4.)
• Stavění máje a májové veselice (30.4.)
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Z kulturního dění
• Kulturní úvod měsíce byl ve znamení maškarního plesu, 
který uspořádali členové TJ Blaník Strunkovice v sále KD 
ve Strunkovicích v sobotu 3. února. Hudební produkci 
zajistila kapela Fatima. Akce se pomalu stává tradicí 
a patří k ní nejen vtipné masky, ale i bohatá tombola. Slabší 
stránkou většiny obdobných akcí je počet návštěvníků. 

• Pro děti a jejich rodiče pak připravila kulturní komise 
městyse v neděli 4. února Vodnickou pohádku, se kterou 
do kina ve Strunkovicích zavítala Divadelní společnost 
Koňmo. Zhruba čtyři desítky návštěvníků zhlédly příběh 
o tom, že „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“, setkaly 
se s lakotnou mlynářkou, čertem i mazaným vodníkem, ale 
hlavně se dočkaly konce, kdy dobro zvítězilo nad zlem. 
Nakonec si děti mohly prohlédnout loutky, vyzkoušet si, 
jaké to je, hrát s nimi divadlo.

• V sobotu 10. února se od 19:00 hodin uskutečnil v kině 
ve Strunkovicích nad Blanicí koncert Jana Spáleného 
& ASPM. Jan Spálený je multiinstrumentalista, skladatel, 
textař, hudební režisér, dramaturg, vypravěč rozhlasových 
pohádek a v neposlední řadě otec jedné z podob českého 
blues. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s kapelou 
ASPM, kterou v roce 1984 založil s Petrem Kalandrou. 
Příjemná hudba s inteligentními texty za doprovodu 
zkušených muzikantů byly zárukou příjemně stráveného 
večera. Šlo o koncert, který patřil svojí úrovní mezi 
absolutní špičku. Diváci také dokázali zážitek řádně ocenit 
dlouhým potleskem ve stoje. A to se tak často nestává!

• 12. ples městyse Strunkovice nad Blanicí, který se 
uskutečnil v sobotu 17. února 2018, měl v mottu proužek 
a tomu odpovídala nejen výzdoba tanečního sálu, ale 
i garderoba návštěvníků. Večerem provázel moderátor 
Kamil Štěpán. K tanci a poslechu vyhrával taneční orchestr 
TOP BAND. Na návštěvníky čekala nejen bohatá tombola, 
ale i občerstvení. Po půlnoci „přetavili“ tanečníci sportovní 
heslo „Kdo neskáče, není Čech!“ na „Kdo netančí bos, není 

Velikonoce 2018
Bohoslužby v kostele sv. Dominika ve 
Strunkovicích nad Blanicí: 
Květná neděle - 25.3. (od 9:15 hod.) - 
Připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše 
na oslíku do svatého města Jeruzaléma. 
Bohoslužba začíná svěcením ratolestí 
a průvodem z náměstí do chrámu Páně. 

Zelený čtvrtek - 29.3. (od 18:00 hod.) - Připomínáme 
si poslední večeři Pána Ježíše s 12 apoštoly. Během ní 
jim umyl nohy a dal za pokrm své Tělo tajemně pod 
způsobou chleba a svou krev pod způsobou vína. Obojí byl 
nečekaný projev jeho velké lásky. Bohoslužba končí malým 
průvodem do Getsemanské zahrady, kam se po večeři Pán 
Ježíš s apoštoly odebral a kde prožil velkou úzkost, protože 
věděl, že je zrazen Jidášem, jedním z apoštolů, a že bude 
mnoho trpět. 
Velký pátek - 30.3. (od 18:00 hod.) - Připomínka odsouzení 
Pána Ježíše, jeho nesení kříže, na kterém byl krutě umučen 

za městem na pahorku zvaném Golgota. Jedním z vrcholů 
dnešních obřadů je uctívání kříže, který je znamením smrti, 
ale i vítězství Pána Ježíše nad hříchem a smrtí. 
Bílá sobota - 31.3. (od 20:00 hod.) - Bohoslužba „Velké 
noci“ začíná před kostelem svěcením ohně. Křesťané bdí, 
naslouchají Božímu slovu a očekávají Ježíšovo vítězství 
nad smrtí. Ticho se rozezní slavnostním zpěvem. Křesťané 
konají obnovu křestních závazků a pak slaví Eucharistii. 
Boží hod velikonoční - neděle 1.4. (od 9:15 hod.) - 
Radostná oslava zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Hlavní den 
Velikonočních svátků. 
Velikonoční pondělí - 2.4. (od 9:15 hod) - Den Ježíšova 
zmrtvýchvstání je tak důležitý, že jej křesťané slaví po dobu 
8 dní. Toto je den druhý. (Velikonoční doba trvá vždy celých 
50 dní, letos až do 20. května.) 
Požehnané Velikonoce přeje

za strunkovickou farnost
P. Dominik Ettler, kaplan 

Mexičan!“. A tančilo se až do ranních hodin. Po letech 
pořádání tohoto plesu organizátoři konstatovali nejslabší 
návštěvnost. Můžeme se jen domnívat, co ji způsobilo. 
Možná sníh, který začal odpoledne padat, možná chřipková 
epidemie, která kolem řádí. Možná to byl televizní seriál 
či Olympijské hry. Dost možná to byl jen nezájem o dění 
kolem. Podtrženo sečteno: Kdo přišel, nelitoval.

• Na přednášku faráře Římskokatolické farnosti Petra 
Plášila dorazilo ve čtvrtek (22.2.) do kina ve Strunkovicích 
zhruba šest desítek návštěvníků. Povídání o Arménii 
a Náhorním Karabachu bylo doplněno projekcí fotografií. 
Kromě křesťanství a návštěvy řady chrámů jsme nakoukli 
pod pokličku světského života a mohli posoudit krásy zdejší 
přírody. Přednáška byla doplněna exkursem do historie 
země. Výklad se nevyhnul ani tématům, jako byla válka 
v Náhorním Karabachu či Turecká genocida. Závěr večera 
patřil odpovědím na dotazy přítomných. Zajímavostí byla 
návštěva Arména žijícího více než 20 let v Prachaticích, 
se kterým přednášející mohl diskutovat své postřehy z cesty 
do této země. 

Bohumír Džubej, Karel Matějka
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Březen měsíc knihy
Přestože Češi patří celosvětově k národům, kde se hodně čte, u naší mládeže převládají nad četbou jiné zájmy. Chtěli jsme 
zjistit, jak moc čtou děti na naší základní škole, a proto jsme zde uskutečnili krátkou anketu, s jejímiž výsledky vás chceme 
seznámit. Úsudek si udělejte sami.
Anketa pro žáky 1. stupně ZŠ Strunkovice nad Blanicí (účast 57 žáků)
1. Máš rád čtení? - Na otázku odpovědělo 80% žáků kladně. • 2. Kolik času denně věnuješ čtení? - Žáci čtou průměrně 
25 minut denně. • 3. Jaké knihy čteš nejraději? - Mezi nejoblíbenější žánry patří u dětí knihy dobrodružné, pohádky, 
encyklopedie a komiksy. • 4. Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha? - Deník malého Poseroutky, Kája superfrája, Babička 
Drsňačka, Dášeňka, Honzíkova cesta, Krysáci, Medovníček, série knih Kamilka, Martinka. • 5. Chodíš si půjčovat knihy 
do knihovny? - Do knihovny si chodí půjčovat knihy 51 % žáků.
Anketa pro žáky 2. stupně ZŠ Strunkovice nad Blanicí (účast 33 žáků)
1. Čteš rád knihy? - Kladně odpovědělo 45% žáků. • 2. Čteš rád časopisy, pokud ano, které? - Mezi nejčtenější časopisy patří: 
Top dívka, Bravo, Lidé a země • . Kolik času denně věnuješ čtení? - Žáci pravidelně nečtou. • 4. Jaký žánr knih čteš nejraději
(např. beletrii, naučné, encyklopedie, historické, pohádky apod.)? - Z žánrů převládá literatura dobrodružná, 
vědeckofantastická, encyklopedie, dívčí romány. • 5. Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha? - Deník malého Poseroutky, Harry 
Potter. • 6. Chodíš si půjčovat knížky do knihovny? - 18 % žáků uvádí ano. • 7. Máš rád v knize ilustrace? - 17% žáků má 
rádo ilustrace. • 8. Znáš nějakého ilustrátora, pokud ano, napiš jméno. - Josef Lada, Helena Zmatlíková, Karel Svolinský.

Historie knihovny ve Strunkovicích nad Blanicí
V Památné knize Obecné školy ve Strunkovicích se objevuje 
první zmínka o strunkovické knihovně až tehdy, kdy dle 
nařízení vlády republiky Československé ze dne 5.11.1919, 
jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze 
dne 22.7.1919, byla i zde založena knihovna: „Nalézá se 
na radnici v předsíni 1. třídy. Poprvé se půjčovalo 9.1.1921. 
Svazků se čítá úhrnem 180, způsobilých ku četbě jest 
108 knih.“
Ze zápisů v Památné knize Obecné školy ve Strunkovicích je 
patrná přímá souvislost mezi školou a knihovnou. Knihovna 
byla vždy v této době spravována nějakým učitelem. 
Propojení bylo velmi těsné. Školní akce a akce obce byly 
pořádány v prostorách knihovny a naopak. Knihovna byla 
zřízena přímo ve škole a knihovníky ve velké většině byli 
učitelé – čekatelé. Např. 27.11.1927 pořádal osvětový 
sbor pietní vzpomínku na zdejšího občana a spisovatele 
Bohumila Havlasu na památku padesátého výročí jeho smrti 
v Alexandropoli. Po druhé světové válce se obnovila činnost 
lidové knihovny ve Strunkovicích nad Blanicí. Během let 
se vystřídalo několik dobrovolných knihovníků a knihovnic 
(Andrej Brosz, Zdeňka Švecová).

V současné době již několik let vede knihovnu Mgr. Eva 
Sahulová, učitelka Základní školy ve Strunkovicích 
nad Blanicí. Knihovna se několikrát stěhovala. Řadu let 
působila strunkovická knihovna v č.p. 35 (bývalá školka). 
Od roku 1998 se nachází v budově Úřadu městyse ve 
Strunkovicích nad Blanicí. Fond knihovny má jednu 
zvláštnost – knihovna vlastní unikátní soubor knih autorů, 
kteří měli vztah k tomuto kraji: Bohumil Havlasa, Julius 
Zeyer, Josef Holeček a Václav Beneš Třebízský. Tyto 
poklady vázané v kůži dostala knihovna darem od pana 
RNDr. Oldřicha Hanče Dr.Sc.
Knihovna využívá výměnné soubory a meziknihovní 
výpůjční službu z Městské knihovny Prachatice. Je také 
zapojena do Regionálního knihovnického systému Clavius 
REKS, který umožňuje výpůjčku knih z jiných knihoven 
pomocí internetu. Knihovna nabízí svým čtenářům 
a návštěvníkům kromě půjčování knih a časopisů bezplatný 
přístup k internetu. Rovněž je místem, kde se pořádají 
besedy, přednášky a další kulturní akce. Aktuální informace 
o knihovně ve Strunkovicích najdete v Ročence za rok 
2017, která je přílohou tohoto čísla Zpravodaje.

Mgr. Eva Sahulová

UŽ NAŠEL OVČÁČEK PEROUTKŮV ČLÁNEK „HITLER JE GENTLEMAN“? CO ČTOU NAŠI POLITICI?
ZKAZILA ČETBA JÁROVI CIMRMANOVI OČI? A CO NA TO MILOUŠ?

KaMa & JoCer
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Napsali jste nám
Dopisy v této rubrice nejsou upravovány, 
ani redakčně kráceny.

Pane starosto,
žádám Vás, abyste už nechal lhaní, 
špinění a zesměšňování presidenta 
M. Zemana. Už je po volbách a Vy, 

který si říkáte demokrat, uznejte tyto volby. Když už 
chcete někoho kritizovat, tak se trefujte do člena KDU-ČSL 
p. Hermana a p. Bělobrádka.

Volič M. Zemana a místní občan
Jiří Pešek, Na Drážkách 67

Vážený pane Pešku,
chtěl jsem téma prezidenta v tomto Zpravodaji vynechat, 
ale musím reagovat na Váš otevřený dopis, který jste chtěl 
zveřejnit.
Pokud máte nějaké důkazy o tom, že lžu, špiním 
a zesměšňuji pana prezidenta a porušuji tím zákon, měl 
byste se jako řádný občan obrátit na orgány činné v trestním 
řízení. Pokud je to pouze Váš subjektivní názor, pak s mými 
názory nemusíte souhlasit, ale to je tak všechno, co s tím 
můžete dělat. Po zhlédnutí televizní debaty M. Jílkové 

(22.2.2018, ČT1), kde pana prezidenta a jeho názory hájil 
pan Ovčáček, mi má vyjádření připadají jako velmi mírná.
Máte pravdu, jsem demokrat. Výsledky prezidentské volby 
jsem uznal a nikdy je nerozporoval, byť jsem z výsledku 
smutný. Pan Miloš Zeman sliboval, že bude prezidentem 
dolních deseti miliónů a že bude lidi spojovat. Bezprostředně 
po vyhlášení volebních výsledků na kameru urazil reportéra 
ČT (Vy jste mutant, pane Keblůšku?) a národu sdělil, jak si 
to prezidentování představuje: „Ti, kteří mne nevolili, by 
teď měli držet ústa!“ Věřím, že byste si to přál, přál by si 
to i pan prezident, abychom drželi ústa a říkali a mysleli si 
to, co on chce. Naštěstí je tady (zatím) demokracie a právo 
na svobodu projevu. A já jako demokrat budu bojovat za to, 
abyste i Vy mohl vyjadřovat své názory, se kterými bytostně 
nesouhlasím.
Co se týče pana Hermana a Bělobrádka, nenapadá mne, za 
co bych je měl kritizovat, i když na každého se jistě něco 
najde. Třeba, že chodili za školu kouřit a kradli třešně 
sousedovi ze sadu. Pokud je někdo ve vysoké politické 
funkci a tou hlava státu bezesporu je, musí si být vědom 
zodpovědnosti za své počínání a snést i nepříjemnou kritiku. 
A toho, mám pocit, Miloš Zeman již schopen není.

NEvolič M. Zemana, starosta a občan
Ing. Karel Matějka

Z činnosti SDH Velký Bor
SDH Velký Bor uspořádal v sobotu 17. února 2018, jako 
každý rok, maškarní bál s odpoledním programem pro 
děti. Mladé hasičky Zuzana Mušková a Hanka Pártlová 
nachystaly krásnou výzdobu, připravily i soutěže pro děti 
a celý odpolední program byl v jejich režii; hudbu zajistila 
skupina Fontána. Ačkoli dětí se sešlo o něco méně než vloni, 
rej princezen, vodníků, víl, rytířů a jiných pohádkových 
postav naznačoval, že se akce dětem líbila. Samozřejmě 
pro všechny byly připraveny drobné ceny, ať již za vítězství, 
nebo za účast. Na večerním bále pro dospělé již bylo masek 
o poznání méně než v dětské části. Nicméně i zde byla 
vidět fantazie, co se týče maskování, snad nejdokonalejší 
byla maska klauna; jak z filmového plátna („Někdo to rád 
horké“) byla blondýna - ta také v soutěži o nejlepší masku 
zvítězila; nelze pominout ani piráty a jako připomenutí 
konce i smrtku, ovšem namísto kosy měla dlouhý pařát. 
K tanci a poslechu hrála skupina Fontána, jejíž široký 
a perfektně zvládnutý repertoár vyhoví určitě každému. 
Myslím, že všichni, kdož se zúčastnili, prožili příjemný čas.

Pavel Čížkovský

Z činnosti TJ Sokol
• V měsíci březnu s nastupujícím jarem zahajuje tradičně své cesty za poznáváním krás a pamětihodností 
svého kraje turistický oddíl T. J. Sokol. Jeho členové si pozměnili lidovou pranostiku na „Březen, za 
kamna nevlezem“ a ke svému letošnímu prvnímu výletu se sejdou v úterý 27. března na autobusové 
zastávce ve Strunkovicích, odkud odjedou ve 12:11 hod. na rozcestí k Hájku. Pak budou již dál pokračovat 
po svých přes obec Hájek, Hájecký kopec do Borčic a Dubu a domů ...
Všechny zájemce srdečně zvou

Věra Vondrušková a Jana Pártlová.
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Blahopřejeme jubilantům
Josef Král • Strunkovice nad Blanicí
Jarmila Dvořáková • Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Kortusová • Strunkovice nad Blanicí
Růžena Sobotovičová • Strunkovice nad Blanicí
Božena Kubičková • Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Sládková • Strunkovice nad Blanicí
Josef Marek • Svojnice
Marie Kačírková • Strunkovice nad Blanicí
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
Jaroslav Šindelář • Šipoun
Marie Svobodová • Malý Bor

Oznámení
• O letních prázdninách v termínu 29.7. - 8.8.2018 proběhne 

v rekreačním středisku Eustach na Pelhřimovsku setkání 
dětí a mládeže „Není král jako král“. Zveme všechny, 
kteří chtějí zažít spoustu dobrodružství a poznat nové 
kamarády. Více informací včetně přihlášky najdete na 
www.demdaal.cz.

• Oblečení zapomenuté v kulturním domě (tělocvičně, 
kině) ve Strunkovicích nad Blanicí, je možné si 
vyzvednout v předsálí kina každý pátek před filmovým 
představením. Vzhledem k tomu, že se jedná o svršky, 
které nikdo nepostrádá řadu týdnů (trika, mikiny apod.), 
budou tyto po 1. dubnu 2018 předány k likvidaci do 
sběrného dvora.

• Již druhým rokem připomene Česká lékárnická komora 
v rámci Evropského dne mozku možnost konzultací 
v lékárnách v oblasti prevence a screeningu demence 
a Alzheimerovy choroby. Kampaň proběhne v týdnu od 
5. do 11. března. I v naší lékárně Pilulka ve Strunkovicích 
nad Blanicí bude možnost si vyzvednout brožury pro 
pacienty, obsahující oficiálně schválený test, který si 
pacient může provést sám, případně poskytnout svým 
příbuzným. Mgr. B. Podlešáková

• V úterý 6. března 2018 se koná valná hromada 
Honebního společenstva Velký Bor – Obora. Začátek 
ve14:00 hodin v budově bývalé školy ve Velkém Boru.

Za HS Marcela Kadlecová, honební starosta
• Příspěvky do dubnového čísla Zpravodaje můžete 

odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo 
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to 
nejdéle do čtvrtka 22. března.

Inzerce
• Městys Strunkovice nad Blanicí nabízí k prodeji stavební 

parcely v lokalitě Na Hořicích (Strunkovice nad Blanicí). 
Podrobnosti na Úřadu městyse a na www stránkách 
městyse. 

• ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE, OBKLADY 
A DLAŽBY, Roman Országh, tel. 773 935 103.

• Starosta městyse Strunkovice nad Blanicí oznamuje 
vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Strunkovice 
nad Blanicí. Bližší informace naleznete na úřední desce 
městyse.

Do života vítáme
Kristýna Kolářová • Strunkovice nad Blanicí
Michaela Kramlová • Strunkovice nad Blanicí

Naše řady opustil
František Štěpánek • Strunkovice nad Blanicí

• V sobotu 24. února uspřádali členové oddílu volejbalu 
dětský maškarní bál. Tato akce je již tradiční a tradiční 
byl i program, ve kterém nechyběly, kromě hudby, soutěže 
pro děti a rodiče. Nechyběl ani moderátor Zdeněk „Žemla“ 
Žemlička, diskžokej Petr Šanda a řada dalších tváří, které 
pomáhaly při zajištění občerstvení či organizaci soutěží. Za 
vydařené odpoledne patří organizátorům velký dík. 

• Členové Strunkovického Ochotnického Spolku (SOS) 
vyrazili 3. února „truchlit“ do Jámy. Neznamená to, že by 
někde v díře brečeli, ale že sehráli v obci Jáma divadelní 
představení s názvem Truchlící pozůstalí. A nutno dodat, 
že jej sehráli opět úspěšně. Zatím to vypadá, že se jedná 
o jedno z posledních představení s tímto divadelním kusem. 
Derniéra se tak s největší pravděpodobností uskuteční 
v úterý 4. září 2018 v Netolicích, kde SOS vystoupí v rámci 
divadelního festivalu. 

Karel Matějka
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R O Č E N K A  M Ě S T Y S E

S T R U N K O V I C E  N A D  B L A N I C Í

Rok 2017

Kulturní, společenské a sportovní akce

Rádi bychom Vám ve zkratce připomněli, co vše se v loňském roce událo v městysi Strunkovice nad Blanicí a jeho 
sedmi místních částech - Blaničce, Malém Boru, Protivci, Svojnicích, Šipouně, Velkém Boru a Žíchovci.

LEDEN
• Divadelní představení „Naši furianti“ a ochotníci 

z Úsilného (kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• Sokolský bál s kapelou Laguna (KD Strunkovice, 

TJ Sokol).
• Přednáška M. Pivoňkové „O cestě do Santiaga de 

Compostela a na konec světa“ (knihovna Strunkovice, 
městys Strunkovice).

ÚNOR
• Maškarní bál s kapelou „Pozor, vizita!“ (KD Strunkovice, 

TJ Blaník).
• DS z Malenic a komedie „Kontrola v městě Kocourově“ 

(kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• DS Žernováček a pohádka „Princové jsou na draka“ 

(kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• XI. ples městyse s kapelou Valda Band (KD Strunkovice, 

městys Strunkovice).
• Cestovatelská přednáška M. Martana „Aljaška a Yukon“ 

(kino Strunkovice, městys Strunkovice).

• Hasičský maškarní bál s kapelou Fontána - odpolední 
program pro děti, večer pro dospělé (Velký Bor, 
SDH Velký Bor).

• Koncert Jiřího Stivína, recitace M. Kovářík (kino 
Strunkovice, městys Strunkovice).

• Vernisáž výstavy Jiřího Wintera Neprakty (kino 
Strunkovice, městys Strunkovice).

BŘEZEN
• 38. Včelařský ples a kapela Hájenka (KD Strunkovice, 

ČSV Strunkovice).
• Dětský maškarní bál (KD Strunkovice, TJ Sokol).
• Mexickej bagr - IV. ročník turnaje ve volejbalu 

(KD Strunkovice, TJ Sokol).
• Expediční kamera - filmový festival outdoorových filmů 

(kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• DS Kolár ze Strašína a komedie „Světáci“ (kino 

Strunkovice, městys Strunkovice).
• XI. ročník „Vítání jara“ s kapelami Schodiště, Pracovní 

sobota a Leviattan (KD Svojnice, TJ Sokol).

Ze stručného přehledu se dozvíte nejen, o jakou akci se jednalo, ale i kde se konala a kdo ji pořádal.

Pár čísel na úvod
• V roce 2017 se narodilo 14 dětí (8 děvčat, 6 chlapců). 

Proběhlo 2 x vítání občánků. Zemřelo 13 našich 
spoluobčanů (6 žen, 7 mužů). Průměrný věk obyvatel 
k 31.12.2017 byl 41,86 let. Naši nejstarší spoluobčané 
(muži) oslavili v roce 2017 již 96. a 93. narozeniny, 
nejstarší žena 93. narozeniny a další 2 ženy oslavily 
jubileum 90 let. 

• V matričním obvodu úřadu městyse Strunkovice nad 
Blanicí proběhlo 9 sňatků (3 sňatky ve Strunkovicích 
mimo obřadní síň, 6 sňatků bylo uzavřeno na zámku 
v Dubu -  z toho 1 x církevní sňatek.) 

• Ke dni 31.12.2017 byl celkový počet trvale hlášených 
obyvatel městyse Strunkovice nad Blanicí 1227 
(Blanička 22, Protivec 57, Strunkovice 903, Svojnice 75, 
Šipoun 37, Žíchovec 13, Malý Bor 28, Velký Bor 92). 

• Celkový počet cizinců žijících ve Strunkovicích 
a osadách je 29. V roce 2017 bylo přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 40 osob, změna trvalého pobytu v rámci 
městyse a jeho částí 7 osob, z městyse se odstěhovalo 
29 osob. 

• V roce 2017 hospodařil městys s příjmy ve výši 
29,793 mil. Kč a výdaji ve výši 30,725 mil. Kč.

• V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 10 zasedání 
Zastupitelstva městyse. Zápisy z těchto jednání jsou 
zveřejněny na www stránkách městyse.

• Internetové stránky městyse strunkovicenadblanici.cz 
měly 48335 návštěv (nárůst 1,48 %), bylo shlédnuto 
105572 stránek, denní průměr návštěv byl 132 a denní 
průměr shlédnutých stránek byl 289.

• V průběhu roku odvezla svozová firma Rumpold 
od našich občanů 308,19 tun domovního odpadu 
(popelnice). To činí 20,9 kg na každého občana měsíčně. 
Ve sběrném dvoru a sběrných nádobách bylo vytříděno: 
10,15 t papíru, 7,3 t plastů, 16,36 t skla, 22 t objemného 
odpadu, 804 kg plechovek, 243 kg potravinářského 
oleje a tuků, 3,5 t železa, 2,06 t pneumatik, 180 kg obalů 
tetrapak. Odpad ze hřbitova 4,46 t.
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DUBEN
• Tvořivá velikonoční dílna (ZŠ Strunkovice, Demdaal).
• Přednáška Ing. J. Kalbáče „Nejslavnější český panovník 

Karel IV.“ (kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• XI. ročník turnaje ve stolním tenisu „Mexiko open“ 

(KD Strunkovice, Sport pro všechny).
• Koncert herečky a zpěvačky Chantal Poullain (kino 

Strunkovice, městys Strunkovice).
• Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky 

(střelnice Strunkovice, MS Strunkovice).
• Strunkovický Ochotnický Spolek a premiéra černé 

komedie „Truchlící pozůstalí“ (kino Strunkovice, 
TJ Sokol).

• Divadlo Víti Marčíka a pohádka „O holčičce, která se 
ještě nenarodila“ (kino Strunkovice, městys Strunkovice).

• V. ročník střeleckých závodů „O pohár starosty“ - 
malorážka (střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

• Stavění máje a májové veselice
- Strunkovice, Protivec, Svojnice, Velký Bor, Šipoun, 
Blanický Dvůr.

KVĚTEN
• Prvomájový průvod (Šipoun, Osadní výbor Šipoun).
• Prvomájový cyklovýlet na Javorník (TJ Sokol 

Strunkovice).
• Okrsková hasičská soutěž (hřiště Strunkovice, okrsek 

SDH Strunkovice).
• Strunkovice nad Blanicí versus Strunkovice nad Volyňkou 

- soutěžní klání (sportovní areál Strunkovice nad Volyňkou, 
městys Strunkovice a TJ Sokol).

• Oslava Dne matek (KD Strunkovice, městys Strunkovice, 
ZŠ a MŠ Strunkovice).

• Myslivecký místní přebor ve střelbě z malorážky 
(střelnice Strunkovice, MS Strunkovice).

• Floriánská hasičská zábava s kapelou Mašinka (parket na 
Sokolské louce, SDH Strunkovice).

• XII. ročník soutěže v gymnastice (KD Strunkovice, 
TJ Sokol).

• Memoriál Josefa Mottla ve střelbě z pistole (střelnice 
Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

ČERVEN
• XVII. ročník fotografické výstavy Foto na provázku 

(KD Strunkovice, TJ Sokol).
• Noc kostelů - komentovaná prohlídka, koncert místních 

hudebníků, program pro děti, tvořivé dílny (kostel 
sv. Dominika Strunkovice, Římskokatolická farnost, 
MO KDU-ČSL, Demdaal).

• Dětský den - soutěž ve střelbě ze vzduchovky (střelnice 
Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

• Pouť ve Velkém Boru a procesí ke kapličce Nejsvětější 
trojice (Velký Bor).

• VIII. ročník turnaje v pétanque dvojic (sportovní areál 
Strunkovice, Sport pro všechny).

• Bigbítpárty s kapelou Marná snaha (parket na Sokolské 
louce, TJ Sokol).

•  „Záhada ztraceného drahokamu“ hra pro rodiče s dětmi 
(OV Šipoun, Šipoun).

• Závěrečný koncert žáků ZUŠ (ZŠ Strunkovice, 
ZUŠ  Vlachovo Březí, pobočka Strunkovice).

• Závody ve střelbě z vojenské pušky (střelnice 
Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

• IX. sportovní odpoledne - fotbalová exhibice 
internacionálů a umělců versus TJ Blaník (sportovní 
areál Strunkovice, TJ Blaník).

• Školní akademie (KD Strunkovice, ZŠ Strunkovice nad 
Blanicí).

ČERVENEC
• Místní přebor ve střelbě z malorážky (střelnice 

Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).
• Dětský den se soutěžemi (Velký Bor, SDH Velký Bor).
• Tancovačka na návsi s kapelou The Slakers (Protivec, 

SDH Protivec).
• Turnaj ve volejbale smíšených družstev „ Blanická smeč“ 

(sportovní areál Strunkovice, TJ Sokol).
• Taneční zábava s kapelou Petr Kalandra Memory Band 

(parket na Sokolské louce, TJ Sokol).
SRPEN

• Pouť sv. Dominika a doprovodný kulturní program po 
celý víkend (Strunkovice).

• Den otevřeného letiště a dětský den (letiště Strunkovice, 
SDH Strunkovice, Aeroklub Prachatice).

• Mexický pohár - závody ve střelbě z malé odstřelovačky 
(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

• Hrací odpoledne pro děti (Svojnice, Osadní výbor 
Svojnice).

ZÁŘÍ
• Loučení s prázdninami, sportovní a tvořivý program pro 

děti (sportovní areál Strunkovice, Demdaal).
• Závody ve střelbě ze vzduchovky pro děti a mládež 

(střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).
• Dožínková slavnost ve Svojnicích (Svojnice, 

SDH Svojnice).
• Pouťová taneční zábava s kapelou Mašinka (Šipoun, 

SDH Šipoun).
• 6. ročník Memoriálu Andreje Brosze st. ve střelbě 

z malorážky (střelnice Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).
ŘÍJEN

• ŽAS Homole s hrou „Ženské nebe“ (kino Strunkovice, 
městys Strunkovice).

• Studio Dell’arte a pohádka „ Popelka“ (kino Strunkovice, 
městys Strunkovice).

• Jihočeský pohár ve střelbě z vojenské pušky (střelnice 
Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).

• Setkání seniorů (KD Strunkovice, městys Strunkovice, 
TJ Sokol).

• Hasičský bál s kapelou Fontána (Velký Bor, SDH Velký 
Bor).

• Drakiáda na letišti (letiště Strunkovice, Aeroklub Prachatice).
• Projekce celovečerního dokumentárního 

filmu „Nepřesaditelný“ o legendárním novináři 
Jiřím X. Doležalovi. Projekce s následující besedou 
se zúčastnili utor filmu, ktrým je známý režisér Igor 
Chaun a protagonista filmu Jiří X. Doležal. Film film byl 
promítán ještě před uvedením do kinodistribuce. (kino 
Strunkovice).

• Zásady poskytování první pomoci - přednáška (kino 
Strunkovice, Sport pro všechny)
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Knihovna Strunkovice nad Blanicí

Digitální kino Strunkovice nad Blanicí

Výpůjční doba je 2x týdně PO a ČT (14:00 – 17:00). 
Knihovna má 241 registrovaných čtenářů, z toho 63 dětí 
do 15 let. Internet v knihovně zdarma navštívilo v roce 
2017 celkem 15 zájemců. Knižní fond obsahuje 3211 knih 
(krásná literatura čítá 2417 svazků, naučná literatura činí 788 
svazků). V roce 2017 navštívilo knihovnu 501 lidí. Celkem 

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 73 pravidelných pátečních, 
11 nedělních klubových a 3 mimořádná představení pro děti 
ze ZŠ a MŠ Strunkovice, Dubu, Žíchovce a Netolic. Do 
kina přišlo za uplynulý rok 3977 diváků, což je průměrně 
necelých 46 diváků na každé představení. Celkový počet 
návštěvníků je prakticky stejný jako v roce 2016, ale díky 
mimořádným představením pro školu a školku a díky k již 
standardním dvěma dětským představením v 1700 a 1900 

se vypůjčilo 698 knih. Kromě knih z vlastního fondu čtenáři 
využili výměnné soubory z prachatické knihovny. Knihovna 
odebírá 2 periodika (Vlasta, Květy). 
Dalším rokem se uskutečnila čtenářská akce ,,Čteme od 
malých po velké“, v březnu proběhla exkurze pro děti z MŠ 
a 1. stupně ZŠ. Malým dětem se v knihovně velmi líbilo.

se celkový počet projekcí zvýšil ze 78 na 87. Odpromítat se 
nám povedl pouze jeden film ve 3D.
Vstupné na představení se nenavyšovalo: 2D 70,- Kč, 
3D 110,- Kč. Za prodané vstupenky bylo utrženo 275390,- Kč 
a celková výše dotace dosáhla 99310,- Kč. Cena vstupenky 
byla dotována Městysem Strunkovice nad Blanicí 25,- Kč. 
Navýšení stanovených cen lístků distributorem nás bohužel 
vedlo k rozhodnutí v následujícím roce 2018 zvednout 
vstupné a tím snížit dotaci na každý prodaný lístek. Filmem 
s největší návštěvností se stala pohádka Anděl Páně 2, 
kterou zhlédlo 718 diváků v pěti představeních.
V průběhu roku jsme pokračovali v pravidelných projekcích 
filmového klubu. Počet hlasujících o tom, které filmy se 
budou promítat, značně převyšuje počet návštěvníků, kteří 
si vítězný klubový film nakonec přijdou užít. Na každé 
představení filmového klubu přišlo v průměru 14 lidí. I tak 
nás vznik a provozování klubu stále těší a budeme v něm 
s radostí pokračovat i v letech dalších.

• „Jihočeské mlýny v historii a písni“ přednáška 
Ing. J. Kalbáče (knihovna Strunkovice, městys 
Strunkovice).

LISTOPAD
• Hubertská taneční zábava s kapelou „Pozor, vizita!“ 

(KD Strunkovice, MS Strunkovice).
• Filmový festival zimních sportů „Snow film fest“ (kino 

Strunkovice, městys Strunkovice).
• Listopadové tvořivé dílny (ZŠ Strunkovice, Demdaal).
• Závody ve střelbě z vojenské pušky (střelnice 

Strunkovice, SSAŠ Strunkovice).
• Svatomartinský lampiónový průvod (Strunkovice, 

TJ Sokol).
• DS DUTAM z Prachatic a představení „ZOO kabaret“ 

(kino Strunkovice, městys Strunkovice).
• Koncert Luboše Pospíšila a kapely 5P (kino Strunkovice, 

městys Strunkovice).
• „Rumunskem na kole i pěšky“, přednáška K. Matějky 

(kino Strunkovice, TJ Sokol).
• Divadlo LUK z Čichtic a pohádka „O Smolíčkovi“ (kino 

Strunkovice, městys Strunkovice).
PROSINEC

• Mikulášská prodejní výstava (KD Strunkovice, Klub 
dovedných rukou).

• VIII. ročník turnaje v líném tenisu (KD Strunkovice, 
Sport pro všechny).

• Vánoční tvoření v Šipouně (Šipoun, Osadní výbor 
Šipoun).

• VII. slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve 
Svojnicích (Svojnice, Osadní výbor a SDH Svojnice).

• Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a svěcení 
adventního věnce (náměstí B. Havlasy Strunkovice, 
Římskokatolická farnost, TJ Sokol a městys 
Strunkovice).

• Strunkovicemi chodí Mikuláš... - návštěva Mikuláše, 
andělů a čertů v rodinách (Strunkovice, TJ Sokol 
a Strunkovický Ochotnický Spolek).

• Adventní koncert „Česká píseň“ a děti z MŠ 
Strunkovice (kino Strunkovice, městys Strunkovice, 
MŠ Strunkovice).

• Adventní koncert žáků ZUŠ (kino Strunkovice, 
ZUŠ Vl. Březí, pobočka Strunkovice).

• Koledy u stromku v Šipouně (Šipoun, Osadní výbor 
Šipoun).

• 7. Velkoborské setkání s koledami (Velký Bor, SDH 
Velký Bor).

• Půlnoční mše na Štědrý den s chrámových sborem 
a orchestrem sv. Dominika (kostel sv. Dominika ve 
Strunkovicích, Římskokatolická farnost Strunkovice).

• Nohejbalový turnaj dvojic (KD Strunkovice, Sport pro 
všechny).

• Živý Betlém (nám. B. Havlasy Strunkovice, Demdaal, 
Římskokatolická farnost, městys Strunkovice).

• Strunkovický Ochotnický Spolek a černá komedie 
„Truchlící pozůstalí“ (kino Strunkovice, TJ Sokol).
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ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
V r. 2017 navštěvovalo pobočku ZUŠ ve Strunkovicích nad 
Blanicí celkem 19 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 (z toho 1 ve VB), kytara - 4  žáci, zobcová 
flétna - 4 žáci, příčná flétna - 1  žák (ve VB), housle - 
3 žáci, trubka - 1 žák (ve VB), tenor - 1 žák (ve VB).
Na pobočce Strunkovice nad Blanicí 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 včetně přípravné 
hudební výchovy, pro starší žáky hudební seminář.
Na pobočce v r. 2017 vyučovali celkem 3 pedagogové:
uč. Martina Spišská - kytara, komorní hra, PHV a hudební 
nauka,
uč. Bohumil Tetour  -  zobcová flétna, klavír,

uč. Mgr. Milan Zíka - kytara, housle, komorní hra, PHV 
a hudební nauka.
Od září 2017 paní učitelka Martina Spišská již ve 
Strunkovicích nevyučuje.
Výuka na pobočce probíhala kromě středy každý den 
v týdnu ve vyhrazených učebnách ZŠ na I. stupni.
Vedoucím pobočky je ředitelkou ZUMŠ již od r. 1998 
jmenován pan učitel Bohumil Tetour.  
V r. 2017 se na pobočce ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí 
uskutečnilo celkem 5 veřejných žákovských koncertů pro 
rodiče a veřejnost:

 leden 2017 - pololetní žákovský koncert ZUŠ
 duben 2017 - čtvrtletní (jarní) žákovský koncert ZUŠ
 červen 2017 - závěrečný koncert ZUŠ v KD
 listopad 2017 - čtvrtletní (podzimní) žák. koncert ZUŠ
 prosinec 2017 - adventní (vánoční) koncert žáků ZUŠ v KD

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí
Školní rok: 2016/2017

Počet dětí:
V základní škole 107, v mateřské škole – 46, ve školní 
družině – 43, ve školní jídelně – 46 z MŠ a 95 ze ZŠ.
Kroužky ve škole:
Nepovinný předmět náboženství (6 dětí), anglický jazyk pro 
děti z 1. a 2. třídy (21 dětí), konverzace v angličtině (5 dětí), 
kroužek vaření (7 dětí), mrštný jazýček (6 dětí).
Zájmové kroužky při DDM Prachatice, konající se ve škole 
ve Strunkovicích – pro předškoláky a mladší školní děti 
Tvořeníčko (5 dětí), keramika (15 dětí), keramika pro rodiče 
s dětmi (6 dětí), náprava řeči Na slovíčko (11 dětí).
Akce:
Bruslení na stadionu v Prachaticích, lyžařský výcvikový 
kurz na Zadově, plavecký výcvik v Prachaticích, výtvarná 
soutěž Máme rádi zvířata, výuka v ekologickém centru 
Dřípatka, vánoční akademie a besídky, divadelní a filmová 
představení, návštěva Prahy – muzikál Alenka v kraji 
zázraků, charitativní sbírky, vystoupení na veřejnosti 
– Setkání se seniory, oslava Dne matek, Trh pracovních 
příležitostí, Vzdělání a řemeslo, Řemeslo má zlaté dno – vše 
pro správnou volbu povolání, Noc s .... – noc ve škole plná 
her, soutěží a čtení pro dobrovolníky z 2. stupně, autorské 
čtení – Anna Bolavá, Nicholas Winton – Síla lidskosti 
– promítání filmu a beseda s tvůrci, Národní misijní pouť 
u příležitosti 40. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuka 
Neumanna, sportovní akce v Prachaticích – Pojď si vybrat, 
co tě baví, školní akademie a rozloučení s vycházejícími 
žáky.
Akce MŠ:
Saunování, drakiáda a soutěž o nejhezčího draka, návštěvy 
eko centra Dřípatka v Prachaticích, strunkovického kostela, 
mikulášská a vánoční besídka, tvoření s rodiči, karneval, 
slet čarodějnic, filmová a divadelní představení, vystoupení 
dětí společně s pěveckým sborem Česká píseň z Prachatic, 
vynášení Moreny, vystoupení dětí na Den matek, 10 lekcí 

plavání, oslava Dne dětí, sférické kino – podmořský svět, 
výlet na Kratochvíli, turistická vycházka na zříceninu hradu 
Helfenburk, rozloučení s předškoláky.
Investiční akce:
Výměna oken, vchodových dveří, zateplení a nová fasáda 
celé budovy MŠ, včetně terasy (nová dlažba, zábradlí), 
výměna lina na schodištích v budově 2. stupně, vymalování 
části budovy 2. stupně, výměna osvětlovacích těles (chodby 
a sborovna 2. stupně). Vybavení nové třídy v budově 
1. stupně (nábytek, interaktivní tabule).
Účast v soutěžích:
Mistrovství ČR v mrtvém tahu (1. místo), Vodňanský 
vědomostní víceboj (1. místo), Mladý chemik – postup do 
celostátního kola, olympiáda v českém jazyce (4. místo) a v 
anglickém jazyce, Talent Jihočeského kraje (čestné uznání), 
rybářská olympiáda, matematický a přírodovědný Klokan, 
výtvarná soutěž Mladý módní návrhář (2. místo). Výtvarný 
a literární projekt k 40. výročí svatořečení prachatického 
rodáka sv. Jana Nepomuckého Neumanna (zvláštní ocenění 
ve výtvarné části). Výtvarná soutěž Máme rádi zvířata. 
Sportovní soutěže.
Vydáno jedno číslo školního časopisu Termit (vycházející 
žáci). Škola zapojena do akce Školní mléko a akce KHS 
Zdravá škola – jídelníček ŠJ výborný.
Přijímací řízení:
Z 9. ročníku odešlo 13 žáků, 6 na střední školy a 7 žáků na 
učiliště.
Školní družinu navštěvují děti z 1. – 5. třídy a dojíždějící 
žáci. Vyhovíme i dětem z vyšších tříd, pokud je místo. Děti 
se svými výkresy starají o výzdobu chodby před družinou, 
tráví čas hrami venku na hřišti u školy, u řeky a u MŠ. 
Pobyt v ŠD je ráno od 6:15 do 7:30 a odpoledne od 11:30 
do 15:30 hodin.
Ve školní jídelně se kromě dětí a pracovníků ze školy 
stravují i jiní strávníci (cca 50 obědů).
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Spolková činnost
Okrsek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Strunkovice nad Blanicí 
Okrsek tvoří 24 členný výbor a 3 čestní členové s hlasem 
poradním. Každý sbor v okrsku Strunkovice nad Blanicí 
je zastoupen třemi členy. Starostou okrsku je Jaroslav 
Chán. 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 6.5.2017 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti ve 
Strunkovicích nad Blanicí okrskové kolo soutěže v požárním 
sportu, které pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, okrsek Strunkovice nad Blanicí. Soutěže se 
zúčastnilo 18 družstev z 8 sborů (Dub, Lipovice, Javornice, 
Protivec, Šipoun, Velký Bor, Svojnice, Strunkovice). Soutěž 
byla rozdělena do pěti kategorií. Muži I. (do 35 let) a Muži 
II. (nad 35 let), Ženy, veteráni (nad 50 let) a děti. Všechny 
sbory prováděly požární útoky.
Výsledky v kategorii Muži I: 1. Šipoun „A“, 2. Protivec, 
3. Lipovice, 4. Šipoun „B“, 5. Svojnice, 6. Strunkovice nad 
Blanicí.
Výsledky v kategorii Muži II: 1. Javornice, 2. Protivec „A“, 
3. Šipoun „A“, 4. Dub, 5. Lipovice, 6. Velký Bor, 7. Protivec 
„B“, 8. Šipoun „B“. 
Kategorie Veteráni: 1. Protivec, 2. Šipoun.
Kategorie Ženy I: 1. Javornice, 2. Dub, 3. Lipovice.

SDH Protivec
Sbor má aktuálně 47 členů a 1 zásahovou jednotku v počtu 
9 členů. V průběhu roku se uskutečnilo 12 výborových 
schůzí a proběhla všechna základní školení včetně zásahové 
jednotky. Pravidelně probíhal úklid hasičské zbrojnice 
a údržba techniky. Svépomocí jsme si v průběhu roku 
vybudovali nácvikové hřiště rekultivací nevyužívaného 
pozemku. Proběhl i nácvik na okrskovou hasičskou soutěž 
a účast na samotné soutěži s 3 družstvy, opět jsme se účastnili 
i s družstvem veteránů. Muži I i Muži II se účastnili okresní 
soutěže, kam se nominovali díky výsledkům na okrskové 
soutěži. Podíleli jsme se na řadě kulturních a společenských 
akcí, mimo jiné stavění májky, zdobení vánočního stromu 
a tradiční tancovačky na návsi s kapelou The Slakers. 

SDH Strunkovice nad Blanicí
V roce 2017 se sbor skládal ze 42 členů. V průběhu roku 
měla zásahová jednotka 17 výjezdů, na kterých se podílelo 
18 členů. Vyjíždělo se k požárům a padlým stromům. Dva 
nejhorší požáry byly v měsíci lednu, kdy noční teplota spadla 
pod -17 °C. V roce 2017 SDH absolvovalo 5x kondiční 
jízdu a 3x školení zásahové jednotky. Byli proškoleni 2 noví 
členové na motorové pily (celkem 4), 4 členi na strojníky 
(celkem 5) a 11 členů na dýchací techniku (celkem 11). 
V srpnu pořádal na letišti Aeroklub Prachatice s naší 
spoluprací ,,Rozloučení s prázdninami“ Akce to byla 
náročná pro většinu členů SDH Strunkovice a členů SDH 
Šipoun, kteří nám pomáhali s přípravou a občerstvením. 
Práce začala v pátek odpoledne a končila v sobotu večer. 

Nejhorší byla noc, když se kolem půlnoci přehnal přes 
Strunkovice silný déšť a vítr, který sebou bral vše, co mu 
stálo v cestě, i to, co bylo přibité k zemi. Navzdory těmto 
okolnostem se akce vydařila. Přišlo se podívat přes 3000 
lidí. 
V průběhu roku členové SDH odpracovali cca 1300 
brigádnických hodin. Jednalo se o čištění koupaliště 
v Žíchovci, úklid odpadků kolem cest, oprava a údržba 
techniky, úklid, opravy a údržba požární zbrojnice a jejího 
okolí. V listopadu obdržela naše jednotka nové zásahové 
vozidlo, za což patří poděkování městysi Strunkovice nad 
Blanicí, zejména panu místostarostovi Rudolfu Touškovi 
a za SDH panu Stanislavu Prokopovi. Činnost a práci za 
celý rok SDH završil prosincovou valnou hromadou.

SDH Svojnice
Sbor má 19 členů a 2 členy přispívající (celkem 21). Během 
roku bylo odpracováno 113 brigádnických hodin.
V  březnu se uskutečnil výlet členů s rodinnými příslušníky 
do Království Osule a výšlap na zříceninu starodávného 
hradu Osule. Po náročném výstupu jsme skončili v hospůdce 

„Pod kostelem“ ve Vitějovicích, kde jsme se zahřáli 
a oslavili MDŽ. Dále se náš člen zúčastnil shromáždění 
představitelů sboru v Netolicích. Byla provedena brigáda 
sběru odpadků podél cesty od velkovýkrmny prasat až po 
křižovatku na Vitějovice. Na konci dubna jsme pořádali 
tradiční stavění májky. Začátkem května se naše družstvo 
zúčastnilo okrskové soutěže ve Strunkovicích nad Blanicí. 
V červenci se družstvo veteránů zúčastnilo soutěže „O pohár 
starostky Vitějovic“. 2.9.2017 jsme pořádali dožínkovou 
slavnost ve Svojnicích. V říjnu jsme se zúčastnili žehnání 
hasičského auta SDH Hracholusky. 30. prosince proběhla 
valná hromada SDH Svojnice, kde jsme si zhodnotili velice 
úspěšný rok 2017. Ke konci roku bylo provedeno zazimování 
požární stříkačky a byla provedena inventarizace požárního 
majetku. Během roku se konala 4x členská schůze a 5x 
výborová schůze. Poděkování patří všem bratrům hasičům 
za jejich činnost ve sboru i jejich rodinným příslušníkům, 
zvláště jejich manželkám, a všem sponzorům za věcné 
dary.

SDH Šipoun
SDH Šipoun má celkem 36 členů a jednu zásahovou 
jednotku. V roce 2017 byly odpracovány tyto brigády: 
údržba tréninkového hřiště (153 hod.), údržba vybavení 
a úklid požární zbrojnice (194 hod.), zajišťování občerstvení 
na společenských akcích (616 hod.), sečení hráze okolo 
rybníka (53 hod.), barvení stromků proti okusu (20 
hod.), brigáda pro stavební firmu HMpro, s.r.o. (188 hod), 
odborná příprava zásahové jednotky (32 hod.), sběr odpadu 
na Den Země (13 hod.), pomoc při organizaci okresního 
kola v požárním sportu. Účast jako rozhodčí na krajské 
soutěži v požárním sportu. Pravidelně bylo provozováno 
Environmentální centrum v Šipouně (298 hod.) a bylo zde 
provedeno čištění okapů (2 hod.). V roce 2017 sbor uspořádal 
2. pouťovou taneční zábavu na šipounské návsi (105 hod.). 
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Tři členové se zúčastnili školení rozhodčích. V požárním 
sportu na okrskové soutěži 1. a 4. místo v kategorii muži I., 
3. místo v kategorii muži II. a 2. místo v kategorii veteráni. 
Dva soutěžní týmy se účastnily pohárových soutěží 
v různých hasičských ligách (ŠHL, JČHL, THL, PBHL, 
PHL, EXČR). Tým B se zúčastnil dvou soutěží zařazených 
do Extraligy České republiky v požárním útoku (EXČR), 
z nichž na jedné z nich skončil na 9. místě z 52 účastněných 
s časem 16,84 vteřiny. V Prachatické hasičské lize (PHL) se 
tento tým umístil na celkovém 2. místě. Celkem 33 startů 
dvou družstev (8x první místo, 5x druhé místo a 3x třetí 
místo).  Za rok 2017 bylo na soutěžích stráveno 1110 
hodin a odtrénováno bylo 600 hodin. Kromě požárního 
sportu byla navštívena soutěž Extreme challenge v Sušici 
(extrémní štafetový závod čtyřčlenných družstev – běh, 
paragliding, kolo, kajak). Při zaznamenané činnosti sboru 
bylo touto činností stráveno cca 3500 hodin.

SDH Velký Bor
Sbor má ke konci roku 26 členů, 1 zásahovou jednotku 
(7 členů). V roce 2017 jsme se nezúčastnili žádného 
zásahu. Z hasičského života byl významnou událostí 
užitečný opakovaný nácvik dálkové přepravy vody, který 
uspořádali bratři z SDH Javornice a Dub, a získali jsme 
tak v tomto směru praktické dovednosti.  Vyzkoušeli jsme 
si rovněž použití hydrantů a byly nám vysvětleny zásady 
a možnosti jejich 33 použití v případě zásahu. Věnovali 
jsme se přípravě na okrskovou soutěž, která se uskutečnila 
na hřišti ve Strunkovicích. Družstvo Muži II jsme sestavili 
z vlastních členů, dosáhli jsme docela pěkného času. 
V srpnu jsme uspořádali zájezd do hasičského muzea 
ve sv. Florianu u Lince, o čemž jsme již ve Zpravodaji 
podrobně referovali, dozvěděli jsme se zde mnohé 
o historické hasičské technice i si užili příjemné odpoledne 
na vyhlídce nad Lincem.  I kulturní akce se nám vydařily: 
připomeňme tradiční Maškarní bál pro děti i dospělé, 
stavění máje (s bohatou tombolou), Velkoborskou pouť (při 
které jsme využili elektrocentrálu, stany a lavice k zajištění 
pohody a občerstvení účastníků), Dětský den zpestřený 
řadou soutěží. Na podzim jsme pak uspořádali Hasičský 
bál.  Naši koňskou stříkačku pak obdivovali návštěvníci 
oslav výročí 120 let SDH Dub, kam jsme ji na ten účel 
zapůjčili. Věnovali jsme se rovněž údržbě naší techniky 
a úklidu zbrojnice. Městys Strunkovice nechal zapojit 
sirénu na budově školy, kde je rovněž umístěno tlačítko 
k jejímu spuštění. Podíleli jsme se na úklidu veřejných 
prostranství a stok kolem místních komunikací a dbali 
o údržbu trávníků ve společných částech obce. Rovněž 
jsme pokračovali v úklidu části lesíka v Hlinném. Rok byl 
zakončen v prosinci valnou hromadou, tradičně za účasti 
zástupců okolních sborů.

TJ Blaník
Fotbalový klub Blaník Strunkovice se v r. 2017 rozrostl 
o nové adepty fotbalu (minipřípravka) a dosáhl počtu 
99 registrovaných členů. Dalších 26 členů je přispívajících 
bez nutnosti centrální registrace. Na hřišti ve Strunkovicích 
jsme uspořádali 9. ročník setkání legend a představili 

další známé osobnosti českého sportu a kultury. Zimní 
ples a pouťová taneční zábava také již patří k tradičním 
akcím fotbalistů. A-mužstvo hraje nepřetržitě krajskou 
I. B. třídu, přípravka OP Prachaticka a mužstvo 35+ 
působí v meziokresní soutěži. Výkonný výbor pracuje jako 
7 členný a řídí se usnesením valné hromady, která se schází 
1x za rok.

TJ SOKOL
V roce 2017 měl strunkovický Sokol 103 členů 
(59% členské základny tvořily děti a dorost) a jeho 
aktivity sportovní i společensko kulturní byly opět tradičně 
bohaté. Tělocvičná činnost byla zastoupena ve sportech 
– gymnastika, volejbal, florbal, cvičení žen, horolezectví, 
turistika a nově začaly pracovat oddíly kalanetiky a country 
tanců.  Sokolové svůj městys dobře reprezentovali v řadě 
přehlídek a soutěží (zvl. odd. gymnastiky a volejbalu, ženy 
se zúčastnily 1. sokolského sletu Slovenska) a současně 
sami uspořádali několik podobných akcí u nás. První 
víkend v červnu se uskutečnil v KD XVII. roč. celostátní 
soutěžní výstavy amatérských fotografů Foto na provázku 
s bohatým doprovodným programem. V KD 27.5. soutěžilo 
přes 100 dětí ze sedmi jednot na XII. roč. ve sportovní 
gymnastice, dva soutěžní turnaje smíšených družstev 
uspořádal oddíl volejbalu (18.3. v KD V. roč. Mexický bagr 
– 5 družstev a 22. 7. na Sokolské louce IV. roč. Blanická smeč 
– 10 družstev). Členové Sokola zorganizovali řadu dalších 
akcí, např. 16. sokolský ples, Dětský maškarní bál, XI. roč. 
Vítání jara, stavění máje na Sokolské louce, 3 taneční zábavy, 
6 turistických vycházek, 2. svatomartinský lampionový 
průvod aj. Sokolové pořádali hudební akce (Sunny Swing 
Quintet, Vivat Joe!, Krausberry, Petr Kalandra Memory 
Band, Pracovní sobota, Leviattan, Schodiště), cestopisné 
besedy s promítáním (Brazílie dobrodružná D. Oulické 
a P. Machta, 2x Karel  Matějka - o cestě do indického 
Ladakhu a Rumunskem na kole i pěšky).  Na řadě aktivit 
se v městysu spolupodíleli (např. klání Strunkovice versus 
Strunkovice, Prvomájový cyklovýlet, rozsvěcení vánočního 
stromu, návštěva Mikuláše aj.). Strunkovický Ochotnický 
Spolek SOS premiéroval svoji další divadelní hru B. Nušiče 
Truchlící pozůstalí a během roku ji sehrál 9x (v Nákří, 
Šumavských Hošticích, Vitějovicích, Cehnicích, Ledenicích, 
Vacovicích, Vřesovicích na Moravě a 2X ve Strunkovicích 
n. Bl.). K svému blížícímu se 110. výročí svého založení 
si jednota nechala zhotovit a vyšít  slavnostní sokolský 
prapor. Zároveň začala s přípravou XVI. všesokolského 
sletu – 7 Sokolů a jejich přátel převzalo Sletovou štafetu 
od Sokolů z Hluboké a převezlo ji na kolech ze Strunkovic 
do Sudoměře k pomníku J. Žižky (asi 60 km). Do nového 
výročního roku si Strunkovičtí jako motto zvolili citát 
M. Tyrše: „Kde stanutí, tam smrt, jen ruchem žijme!“
 

Sport pro všechny
Spolek SPORT PRO VŠECHNY Strunkovice nad Blanicí 
měl k 31.12.2017 registrováno 39 členů. Náš spolek 
každoročně pořádá řadu sportovních a osvětových akcí 

„pro všechny“ bez věkového nebo jiného omezení. V dubnu 
2017 proběhl již XI. ročník tradičního turnaje ve stolním 
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tenisu jednotlivců „Mexiko open 2017“, který každoročně 
pořádáme na počest našeho kamaráda Jirky Michálka. Na 
turnaji obsadil, v konkurenci 21 stolních tenistů, pěkné 
2. místo člen našeho oddílu, Milan Šnejdar. V červnu 
loňského roku jsme uspořádali VIII. ročník turnaje 
v pétanque dvojic „Mexický pétanque“. Tento turnaj je 
rovněž pořádán pro všechny věkové kategorie.  V říjnu 2017 
jsme pro veřejnost pořádali zdravotnickou přednášku na téma 

„Zásady poskytování 1. pomoci“ a v prosinci 2017 jsme 
organizovali turnaj v nohejbalu dvojic, kde naše družstvo 

„SPV Strunkovice nad Blanicí“ obsadilo 2. místo. Členové 
našeho spolku se také pravidelně účastní sportovního klání 

„Strunkovice versus Strunkovice“. O akcích pořádaných 
naším spolkem pravidelně informujeme strunkovickou 
veřejnost prostřednictvím Zpravodaje městyse Strunkovice 
nad Blanicí a webových stránek městyse. 
Členové nohejbalového oddílu se v uplynulém roce účastnili 
také turnajů mimo území našeho městyse. V červnu 2017 
jsme se účastnili XXIV. ročníku memoriálu kpt. Jaromíra 
Klimeše v Husinci, kde jsme obsadili 1. místo. V červenci 
2017 jsme opět v Husinci obsadili 3. místo na nohejbalovém 
turnaji pořádaném v rámci Husineckých slavností. Dále 
jsme v červenci zavítali do Zbytin na XIX. ročník turnaje 
dvojic, kde jsme obsadili 2. místo. Členové oddílu stolního 
tenisu se účastnili turnaje jednotlivců v Prachaticích.   
Sezóna 2016/2017 byla druhou sezónou pro náš oddíl 
stolního tenisu. V regionálním přeboru stolního tenisu 

„RSST III mužů“ jsme sehráli 18 utkání (9 vítězství, 3 remízy, 
6 porážek) a v konečné tabulce naše družstvo mužů SPV 
Strunkovice nad Blanicí ve složení Milan Šnejdar, Jan 
Krakovič, Jaroslav Jiráň, Ivo Novotný, Vladimír Trávníček, 
Jiří Holub obsadilo 4. místo z 10 zúčastněných družstev.

DEMDAAL, z.s.
Sdružení má 6 členů a 30 spolupracujících dobrovolníků, 
působí v regionu Prachaticka, Strunkovicka a Netolicka. 
V průběhu roku 2017 byly zorganizovány aktivity pro zájemce 
různých věkových skupin i zaměření, zejména však pro děti 
a mládež. O prázdninách opět proběhlo dvanáctidenní Letní 
setkání dětí a mládeže s duchovně - herním programem pro 
více jak stovku účastníků. Doprovázel nás malý princ se 
svými myšlenkami a úvahami. V průběhu setkání vyrobili 
účastníci rekordních 1907 srdíček, což stvrdil zápisem do 
knihy rekordů komisař agentury Dobrý den z Pelhřimova. 
Srdíčka se pak rozdávala v předvánočním a vánočním 
čase na mnoha místech naší země. Počátkem září jsme 
se ve strunkovickém kulturním domě kreativně rozloučili 
s prázdninami. Od ledna jsme pracovali na celoročním 
komunitním projektu „Barvy života“, věnovanému 
pestrosti a rozmanitosti dění a prostředí kolem nás. V rámci 
projektu proběhla řada dílčích akcí, setkání a tvořivých 
dílen. Do strunkovického Betléma přibyla dřevořezba 
dítěte a v adventní době se tak „Putování“ rozšířilo na více 
rodin. Podařilo se nám uspět v grantovém projektu Lesů ČR. 
Lukostřelecký klub DEMDAAL zorganizoval další ročník 
celorepublikového prestižního lukostřeleckého turnaje 
GENIUS LOCI. Probíhaly cestopisné přednášky s možností 
alespoň zprostředkovaně navštívit zajímavá místa ve světě. 

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Městysem 
Strunkovice jsme připravili ztvárnění Živého Betléma.

Spolek sportovních aktivit Šumava (SSAŠ)
SSAŠ mělo k 31. prosinci 2017 roku 69 členů. Po mírné 
zimě se v dubnu rozběhly střelecké soutěže. První soutěží, 
která se konala 12. dubna, byl okresní přebor 4KM (kulový 
čtyřboj z malorážné pušky). 14. května se pak konal ,,Pohár 
SSAŠ“ v disciplíně MaO (malá odstřelovačka) muži 
a ženy, 20. května uspořádal místní myslivecký přebor 
4KM (kulový čtyřboj z malorážné pušky). ,,Dětský den I“, 
soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky pro děti a mládež, se 
konal 13. června. Dne 1. července proběhl místní přebor 
(pro členy SSAŠ) ,,Pohár starosty“ v disciplíně LM60 
(libovolná malorážka 60 ran vleže). Poté následoval 
26. srpna ,,Mexický pohár“ MaO (malá odstřelovačka) 
muži a ženy. Na závěr prázdnin 2. září jsme pro děti 
připravili ,,Dětský den II“, soutěž ve střelbě ze vzduchové 
pušky. 23. září se uskutečnil 6. ročník ,,Memoriálu Andreje 
Brosze st.“ v disciplíně LM60 (libovolná malorážka 60 ran 
vleže). V říjnu (14. října) se konalo finále ,,Jihočeského 
poháru“ VPu (vojenská puška). Posledním závodem roku 
2017 (11. listopadu), který se konal na naší střelnici, byl 
6. ročník ,,Poháru VPu“ (vojenská puška). Celkem se 
závodů zúčastnilo 281 závodníků. Musíme poděkovat 
všem členům SSAŠ, kteří se těchto soutěží účastnili a dobře 
reprezentovali náš spolek, i těm, kteří se podíleli na přípravě 
a průběhu střeleckých závodů a soutěží. K další činnosti 
patří údržba areálu sportovní střelnice, zejména pravidelné 
sečení trávy a natírání dřevěných částí střelnice.

Myslivecké sdružení Strunkovice
Velikost honitby 1817,74 ha. Počet členů 31. Uskutečněné 
brigády na sběr kamene, obdělávání zvěřních políček 
a sázení stromků pro obec. Pro zvěř obhospodařujeme 4,6 ha 
zvěřních políček a přes krmná zařízení jsme v zimě zkrmili 
18000 kg jadrných směsí obohacených o minerály. Stále nás 
však trápí ztráty na zvěři vznikající při senosečích.  Zmírnit 
je můžeme jen společnou spoluprací zemědělců s našimi 
členy, a proto bych rád poděkoval všem hospodářům, kteří 
nás včas upozorňují na sečení, a my pak můžeme dělat 
alespoň nějaká opatření. Ti, kteří tak nečiní o to prosím, 
jako je prosím i o rozum a ohleduplnost při sečení v letošní 
sezoně. Velké ztráty máme každoročně i na silnicích, kde 
i přes optický a pachový ohradník je usmrceno víc srnčí 
zvěře, než v honitbě ulovíme. Letos zde bylo sraženo přes 
40 kusů.
Na jaře jsme zajišťovali kynologické akce, jako jsou jarní 
zkoušky ve Strunkovicích a norování nováčků na umělé 
noře ve Svojnicích. Možná jste zaznamenali instalaci 
4 cedulí „Les je domov“ k novým cestám. Dochází zde 
i k většímu pohybu lidí, a proto je našim cílem je upozornit, 
aby zvěř co nejméně rušili a respektovali alespoň večerní 
klid. Na podzim se nám podařilo v nové, již třetí naší aleji 
vysázet 150 ovocných vysokokmenných stromků. V této 
souvislosti bych rád poděkoval především našemu městysu 
a vlastníkům sousedních pozemků za jejich souhlas 
s realizací celé aleje. Moc si vážím všech vás, kteří máte 
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kladný vztah k přírodě a není vám naše okolí lhostejné. 
V listopadu jsme pořádali již tradiční Hubertskou zábavu. 
Uloveno bylo 479 kachen z umělého chovu, 40 ks srnčí 
zvěře a 43 ks černé. Ze zvěře myslivosti škodící pak 29 lišek 
a 6 kun skalních. Nahlášený úhyn především na silnicích 
činil 42 ks srnčí a 8 ks zaječí zvěře. Odchovaná a vypuštěná 
zvěř: kachna březňačka 550 ks, bažantí kuřata 30 ks.

Český svaz včelařů Strunkovice 
ZO ČSV Strunkovice nad Blanicí sdružuje včelaře z obcí 
Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Protivec, Malý Bor, 
Velký Bor, Šipoun, Hracholusky, Vitějovice, Dvorec, 
Čichtice, Dubovice, Žernovice, Netolice a Prachatice. 
Ke konci roku 2017 zde bylo registrováno 51 včelařů, 
kteří se starají o 524 včelstev. Z činnosti: V únoru bylo 
prováděno vyšetření včelstev na přítomnost včelího roztoče 
varroa destructor a provedlo se následné léčení. Po celý 
rok zajišťujeme včas léčivo pro všechny naše včelaře, 
vyřizujeme dotace na aerosolování včelstev a různé jiné 
dotace, bez kterých by naše organizace těžko fungovala. 
V průběhu roku proběhlo několik členských schůzí, na nichž 
jsou včelaři seznamováni s novými nařízeními a vyhláškami 
souvisejícími s chovem včel. Na těchto schůzích také 
probíhá vzájemná výměna zkušeností mezi včelaři. 
V polovině února se uskutečnil v KD ve Strunkovicích 
XXXVIII. včelařský ples s bohatou tombolou. V březnu se 
členové včelařského kroužku, jehož zřizovatelem je ZO ČSV, 
zúčastnili oblastního kola celoevropské soutěže Zlatá včela 
s velmi dobrým umístěním. Byla to bohužel poslední účast 
na této soutěži, protože včelařský kroužek byl po čtyřleté 
nepřetržité činnosti zrušen. Jeho dva bývalí členové, Jirka 
Bártík a Jan Jiráň, si odnesli včely z kroužku domů a stali 
se členy naší ZO ČSV. Koncem července a začátkem srpna 
jsme prováděli v celé ZO plošné ošetření proti varroáze 
kyselinou mravenčí. V září proběhl aktiv zástupců ZO 
a OO ČSV, kterého se zúčastnila jednatelka a předseda naší 
ZO. V září a říjnu jsme vyřizovali dotace na zabezpečení 
opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. V říjnu, 
listopadu a v prosinci proběhla preventivní léčba Varidolem 
proti roztoči varroa u všech včelstev chovaných v obvodu 
působnosti naši ZO.

Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika
Působí při farním kostele sv. Dominika ve Strunkovicích. Od 
r. 1993 jako každým rokem také v r. 2017 zajišťoval hudební 
doprovod svátečních bohoslužeb v obci - o Vánocích 

– půlnoční mše sv. - Česká mše vánoční od E. Marhuly 
a „Živý Betlém“ - pásmo koled, o Velikonocích, o pouti ke 
sv. Dominikovi a při „rozsvěcování vánočního stromu“ na 
první neděli adventní. Pěvecký sbor též zajišťuje po dohodě 
hudební doprovod křtin a pohřebních obřadů při rozloučení 
se svými spoluobčany. V roce 2017 se do zpěvu ve čtyřech 
hlasech zapojilo 10 zpěváků, které doprovázelo 7 hudebníků 
(housle, kontrabas, flétny zobcové, flétna příčná, kytara, 
varhany). Regenschori je Bohumila Podlešáková.

Klub dovedných rukou 
Mikulášskou výstavou v prosinci 2017 vyvrcholilo 

celoroční scházení Klubu dovedných rukou. Loňská výstava 
se mimořádně vydařila. Na prodej bylo spoustu zboží jak 
adventního, tak vánočního a drobné dárky pro každého. 
Největší radost udělala výstava našim dětem, které si mohly 
pro své blízké nakoupit za pár kaček krásné věcičky a taky 
pro radost sobě a svých kamarádů. Na již tradiční prodejní 
výstavu se klub připravuje během svých setkání po celý 
podzim. Kolem deseti strunkovických žen se pravidelně 
setkává v místní škole. Klub je financovaný z vlastních 
zdrojů a výtěžku z prodejní výstavy. Během celého roku 
se ženy scházejí, aby si vytvořily předměty denní dekorace, 
připomenuly stará zapomenutá řemesla. Rádi mezi sebou 
přivítáme další případné zájemkyně o tvoření, při kterém 
si nejenom uděláme radost výrobkem, ale i příjemně 
popovídáme mezi sebou.

Kromě údržby a drobnějších oprav na majetku městyse 
byly v průběhu roku 2017 zrealizované níže uvedené 
akce, a to za finančního přispění z grantů a dotací:

• Zateplení části obvodového zdiva MŠ
(dotace 180 000,- Kč)

• Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS 20 
– TATRA 815 4x4,2) pro SDH Strunkovice
(dotace 4,4 mil. Kč)

• Opravy 3 křížků v k.ú. Strunkovice, Svojnice a Protivec 
(dotace 35 000,- Kč)

• Dva zastřešené vchody (jeden bezbariérový) v KD 
Svojnice (dotace 110 000,- Kč)

• Oprava místní komunikace v Šipouně
(dotace 236 133,- Kč) 

• Instalace stojanů s mapami v Blaničce, Protivci, 
Svojnicích, Šipouně, Velkém Boru a Žíchovci
(dotace 60 476,- Kč)

 Celkem na výše uvedené akce získal městys 
5,021 mil. Kč z grantů a dotací.

 V průběhu roku získal městys rovněž dotaci na 
pracovníky, které zaměstnával z úřadu práce 
(266 691,- Kč), a na akceschopnost a školení pro SDH 
Strunkovice (88 122,- Kč). 

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

• ZTV Hořice (terénní úpravy pro komunikaci, rozvody 
vody, kanalizace, elektriky).

• Oprava a zateplení střechy kina.
• Velký Bor – oprava střechy hasičárny.
• Svojnice – zlepšení akustiky v KD (obložení zdiva), 

oprava kamenného soklu budovy KD, oprava sušáku 
požárních hadic.

• Šipoun – opěrná zeď a lampa veřejného osvětlení v ulici 
ke mlýnu.

• MŠ Strunkovice - výměna oken a dveří, rekonstrukce 
terasy a zábradlí.

• Zrušení septiku a oprava kanalizace na dvoře rodinného 
domu B. Havlasy.

• Zádlažba kamenného chodníku a nové kolumbárium na 
hřbitově.

Městys Strunkovice nad Blanicí
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• Část nové kanalizace u řeky ve Strunkovicích.
• Autokemp Žíchovec - výměna oken a obkladů 

v umývárně.
• Žíchovec – instalace měřiče rychlosti.
• Domy nájemního bydlení (č.p. 293, 297) – výměna 

7 plynových kotlů.
• Oprava vzduchotechniky ve školní kuchyni.
• Vybavení fitnes v KD Strunkovice.

Stav připravovaných projektů k 31.12.2017
Pro akci Revitalizace ulice Protivecká je hotová projektové 
dokumentace (PD) pro územní řízení a bylo zadáno 
vypracování PD pro nové veřejné osvětlení v Žíchovci.
Byly dokončeny PD pro stavební povolení na akce: 
Rekonstrukce rodinného domu B. Havlasy, Revitalizace 
náměstí B. Havlasy a přilehlého okolí, Revitalizace 
veřejného prostranství s parkovací funkcí (parkování u domu 
s pečovatelskou službou), Stavební úpravy a přístavba fary, 
Půdní vestavba 2 bytových jednotek v č.p. 95 (stará pošta), 
Oprava školních objektů (podkroví staré školy na náměstí).

Další události
LEDEN

• Chladný leden. Od 19. do 23. ledna se pohybovaly 
teploty od -13 °C do -18 °C. Po dlouhé době se dalo 
bruslit i na řece Blanici. V důsledku mrazů prasklo 
vodovodní potrubí Na Ostrově a několik dní se hledalo 
místo úniku.

• 16 1. vydáno mimořádné veterinární opatření k zamezení 
šíření ptačí chřipky. Některé místní části městyse 
se dostaly do 10 km pásma dozoru od místa nákazy 
(Libějovice). 

• Pod záštitou České katolické charity se ve Strunkovicích 
a osadách uskutečnila Tříkrálová sbírka, na níž se 
vybralo 33 380,- Kč (loni 32 804,- Kč).

ÚNOR
• O týden dříve než jindy (16.2.) přiletěli špačci.
• 24.2. silný vichr, který vyvracel stromy.

BŘEZEN
• 10.3. první bouřka a kroupy
• 10.3. se městys Strunkovice již po dvanácté připojil 

vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu městyse 
k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“.

DUBEN
• Konec března a začátek dubna velmi teplý (18 °C až 

22 °C).
• 16.4. přiletěly vlaštovky a 20.4. čápi
• Městys začal s prodejem stavebních parcel ve 

Strunkovicích, lokalita na Hořicích.
• V druhé polovině dubna se ochladilo a sněžilo. Napučené 

stromy namrzly.
• Uskutečnil se zápis do ZŠ, přijato 8 dětí.

KVĚTEN
• Uskutečnil se zápis do MŠ, přijato 7 dětí, od září tak 

bude v MŠ 44 dětí.
• 11.5. -19.5. letní teploty s maximy kolem +26 °C až 

+27 °C.
• Od 25.5. do konce měsíce se denní teploty pohybovaly 

od +26 °C do +30 °C. První letošní tropický den (teplota 
přesáhne +30 °C) byl 29.5.

• Zaveden zákaz kouření v restauracích. U nás teoreticky.

ČERVEN
• 4. června se poslední mší v našem kostele rozloučil 

s našimi občany pan vikář Josef Sláčik, který zde působil 
od r. 1993.

• V soutěži Vesnice roku obdržel náš městys čestné uznání 
„Za vzorné vedení kroniky“, kterou vzorně vede pan 
Jaroslav Turek.

ČERVENEC
• MUDr. Petr Benda ukončil ve Strunkovicích provoz 

stomatologické ordinace.
• Z náměstí byl odstraněn veřejný telefonní automat.

SRPEN
• Dva týdny probíhaly ve Strunkovicích pro děti 

příměstské tábory. 
• V noci z 20. na 21.8. vítr vyvrátil jírovec u požární 

nádrže ve Strunkovicích a poškodil zábradlí u nádrže.

ZÁŘÍ 
• Zahájen nový školní rok. Deset prvňáčků v ZŠ má nejen 

novou třídu, ale i paní učitelku, Radku Matuškovou.
• 22.9. odlétly vlaštovky.

ŘÍJEN
• Uskutečnily se volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Ve 4. volebních okrscích městyse 
nejvíce hlasů získaly strany a hnutí: ANO 2011, 
KDU-ČSL, KSČM, ČSSD, SPD.

• 29.10. bouře Herwart zasáhla ČR. Na Sněžce 
vítr dosahoval rychlosti až 180 km / hodinu. Ve 
Strunkovicích bylo vyvráceno pouze několik stromů 
v areálu autokempu v Žíchovci.

• Římskokatolická farnost nechala zrestaurovat kříž 
u vchodu do kostela sv. Dominika ve Strunkovicích.

LISTOPAD
• 14.11. první mrazíky (-2 °C).
• 22.11. – 24.11. výjimečně teplé počasí (+15 °C až 

+16 °C).
• 30.11. první poprašek sněhu.
• Hasiči převzali nové auto (Cisternová automobilová 

stříkačka).

PROSINEC
• 18.12. napadl sníh (cca 10 cm) a několik dní se udržel. 
• V noci na 19.12. mráz - 11 °C.
• 31.12. jarní teploty + 10 °C.
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MŠ Strunkovice nad Blanicí - oprava fasády a terasy

Kolumbárium na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí

KD Svojnice - akustické obložení stěny

Nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 – TATRA 815 4x4.2

Velký Bor - pouťové procesí TJ Blaník - 9. sportovní hry

Nový rybník mezi Protivcem a Šipounem




