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Milý čtenáři,
máme teď za sebou zajímavou
zkušenost – mohly bychom to
nazvat „zahraniční studijní pobyt“ –
dostaly jsme se do úzkého kontaktu
s deníky „Heute“ a Österreich“ a
mohly jsme tak sledovat, jak se
dělají noviny v cizině. A nestačily
jsme se divit, jak jsme pozadu.
Tak namátkou: Za celou tu dobu
jsme Tě, milý čtenáři, neinformovaly ani o jedné vraždě. Ba ani
jedna mizerná autohavárie… Za
celou tu dobu jsme Ti nenabídly ani
jeden obrázek obnažené ženy či
svlečeného muže. Za celou tu dobu
jsme se nezmohly na to, abychom
Ti řekly, kde kdo vyhořel, či komu
jaký živel strhl střechu nad hlavou.
A přitom takovéto informace tvořily
podstatnou část
oněch
výše
jmenovaných novin!
Až jsme se, milý čtenáři, samy
nad sebou zastyděly, jak pozadu
jsme, jak nám uniklo, kam se hýbá
svět a o čem že lidé mají být
informováni.
Tedy – mají, nebo chtějí…? Toť
otázka! Chtějí určitě. To jsme
viděly, jak dychtivý čtenář bedlivě
zkoumal obrázek sekerky, kterou
kdosi rozsekal na kusy členy své
rodiny. Taková obyčejná sekerka –
kdyby ji viděl v obchodě, ani by si
jí nevšiml a šel by dál. Ale tahle, ta
mu stála za podrobné zkoumání té
nekvalitní novinové fotky.
Takové informace tedy čtenáři
chtějí číst. Ale mají je číst? Má být
člověk skutečně o takových věcech
informován? Na první poslech by si
člověk řekl – proč ne? Ale otázka
také zní: Proč ano? Pomůže ta
informace k něčemu. Prospěje tomu,
kdo se tuto informaci dozví?
Ať nad tím dumáme jakkoliv, tak
nás nic nenapadá. Žádný užitečný
důsledek takové informace, jak že
vypadala vražedná sekerka. Kdyby
to byla sekerka dřevorubce, který
s ní v rekordním čase porazil strom,
mohlo by to pomoci jinému
dřevorubci, jakou sekerku by si také
měl koupit. Kdyby to byla sekerka,
která má v topůrku třeba křesadlo a

troud, mohla by zaujmout táborníka,
který si ji vezme na „čundr“. Ale že
by byla nějak užitečná informace,
že právě s takovou či onakou
sekerkou se dá vyvraždit kus
rodiny, to nám hlava nebere.
Vycházíme,
milý
čtenáři,
v téměř nezměněné podobě už
mnoho let – a najednou vidíme, že
už ani náhodou nejsme „in“. Ale
jestli „být in“ znamená zajímat se o
to špatné mezi lidmi, tak nás to
vlastně vůbec nemrzí.
A věříme, že Tebe také ne.
Léto plné dobrých, užitečných a
potěšujících zpráv Ti přejí Tvé
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Výmě na občanských průkazů!
Platnost občanských průkazů bez
strojně čitelných údajů vydaných
do 31. prosince 2003 končí
nejpozději 31. 12. 2008.

Poutní mše svatá
v kapličce svaté Anny
nad Českou Olešnou
se uskuteční v neděli
27. 7. od 11.00 hod.
Strmilovští se v Okresní soutěži Hlídek
mladých zdravoníků (kategorie II. stupeň ZŠ)
umístili na 3. místě z 11 možných!
Složení hlídky: Ivana Janíková (kapitánka
hlídky), Kateřina Štěrbová, Iveta Holcová,
Lenka Adamová a Klára Pecharová

Gratulujeme ! ! ! ! ! !

YMCA Strmilov zve všechny zájemce na
koncert hudební skupiny „Malá
Katastrofa“. V evang. kostele proběhne
v rámci Festivalu řemesel a vyznání v sobotu
28.6. od 17.00 hod. Těšit se můžete na
spirituály, tradicionály, písně, české i
cizojazyčné i na ukázky z připavovaného turné
„Malá Katastrofa v Mateřské škole“

Město, vesnička středisková, či jenom víska?
Již šestým rokem je St rmilov
spravován
"nezávislý m
vedením".
Zatímco podle "vedení města" jdeme od
úspěchu k úspěchu, řada Strmiláků vidí
úspěchy poněkud jinak. Budu se trochu
opakovat, ale občas je potřeba naši
krátkou paměť osvěžit a připomenout
některé z "úspěchů" tzv. nezávislého
vedení obce, nyní města.
Před šesti léty přebírali t zv. nezávislí
spolu s komunisty a lidovci správu
Strmilova.
O
politickém
turizmu
jednotlivých zastupitelů se nebudu
zmiňovat. Co ale zmínit musím, je stav
obce, v jakém ji tehdy přebírali. Přesto, že
se v devadesátých létech investovalo
nejvíce v celé historii Strmilova,
připravili js me ještě výstavbu tolik
potřebné kanalizace.
By la
hotová
projektová dokumentace, rozběhnuté
stavební řízen í, zajištěné dotace. Jak už to
ale v podobných situacích bývá, nový
starosta pan Krátký o značil projekt za
špatný, dotace byly podle něho malé.
Předpokládali jsme tedy, že zajistí více
peněz a že se začne s výstavbou "na jaře",
jak p řed několika lety sliboval ve
Strmilovských novinách. Od té doby
nateklo mnoho nečištěných odpadních
vod do vodních toků. Slyšeli js me mnoho
výmluv. Výsledek? Peníze na kanalizaci
jsou ..., vlastně nejsou žádné, kanalizace
není, Strmilov je navíc zad lužený.
Načinčalo se několik chodníků a místních
ko munikací, které, až se bude doopravdy
kopat kanalizace, se zase zničí. Nav íc

oprava chodníků proběhla "načerno", bez
stavebního řízení.
Ještě se zastavím u hřbitova. Pan
starosta oznámil, že zájemci o hrobová
místa si je přejí bez po mníků. Proto byly
pomníky
z
nezap lacených
hrobů
odstraněny, některé použity na křížovou
cestu, ostatní zahrabány na skládce, jak
jsme se dozvěděli ze Strmilovských novin
a jak mi pan starosta řekl na zasedání
zastupitelstva. Protože některé pomníky
byly velmi cenné (např. pomn ík ze
švédské žuly rodiny Fridrichů), navrhuji
založit občanské sdružení, po mníky
vykopat (jistě nebudou hluboko), prodat a
z utržených peněz pomoci například
obyvatelům Strmilova na kanalizačn í
přípojky, pokud se kanalizace bude stavět.
A ještě jedno nehorázné plýtvání
obecním majetkem. A to ve škole. Asi
před 6 roky, když stále dražší plyn
zatěžoval obecní pokladnu, jsme úspěšně
vyzkoušeli přitápění dřevem ve starých
kotlích. Zatímco dřevo z obecních lesů
mizí, ško la plat í milióny za plyn, vedení
města nechce o vytápění školy dřevem an i
slyšet. Asi má raději obchodníky se
dřevem, než strmilovské děti, který m by
škola z ušetřených peněz za vytápění
mohla nějaké výhody poskytnout. A tak
zatím město šetří jenom tak, že kontroluje
školníka, ko lik zatloukl hřebíků při
opravách lavic. Co kdyby jich zatloukl
moc?
Moderní společnost je zalo žena na
solidaritě. Bohatí platí větší daně, lidé v

nouzi získávají podporu. Obdobně je
tomu u měst a obcí. Malé obce získávají
větší dotace, protože jejich příjmy jsou
menší. Ne vždy to ale platí. St rmilov
odmít l dotace na stavební parcely. Údajně
jsme nemohli splnit dotační podmín ky.
Škoda, že se vedení města neinformovalo
u některé vesničky, kde to uměli
zúřadovat. Okolní obce získaly prostředky
na opravy komunikací a chodníků. My
jsme stavěli ze svého. Inu město!
Tak
nevím.
Město,
vesnička
středisková, či jeno m zapadlá v íska?
Vladimír Adam
MS ODS Strmilov

Školní jídelna
informuje!!!
Pro žáky a zaměstnance
ZŠ Strmilov je stravování
ukončeno v pátek 27.6.
Pro ostatní je stravování
ukončeno v pátek 18.7.
Jménem školní jídelny Vám
děkuji za Vaši přízeň – přejte i
vy kuchařkám více než
zaslouženou dovolenou!
Těšíme se na Vás opět 1. září.
Jiřina Hačková
Vedoucí ŠJ

Už pár měsíců nás vlídně vítá nový obličej na matrice Městského
úřadu. Proto js me požádali novou matrikářku, paní Milenu
Sedlákovou, o rozhovor:
Můžete přiblížit práci matrikářky? Jaká
práce převažuje?
Práce matrikářky je velmi zajímavá a
různorodá. Matrika je slovy zákona státní
evidence narození, uzavření manželství,
registrace partnerství a úmrtí fyzických osob
na území České republiky a narození,
uzavření manželství, registrace partnerství a
úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní
občany České republiky (tzv. zvláštní
matrika).
Na našem úřadě převažuje ověřování
pravosti podpisu a ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou. V případě narození,
uzavření manželství či úmrtí v našem
matričním obvodě, což je Strmilov a jeho
místní části, Bořetín, Jilem, Nová Olešná a
Zahrádky vystavuji matriční doklady (rodný
list, oddací list, úmrtní list), tyto události
zapisuji do matričních knih, vedu sbírku
listin, dále vyřizuji žádosti o vydání
osvědčení o státním občanství, potřebné
např. pro nezletilé k žádosti o první
občanský průkaz či k vydání cestovního
dokladu, vyřizuji žádosti o vydání
občanského průkazu.
Co všechno může vlastně člověk na
matrice vyřídit?
Mimo již zmíněné úkony lze na našem
matričním úřadě zažádat o změnu jména,
změnu příjmení, zapsat oznámení o užívání
příjmení po rozvodu, sepsat zápis o určení
otcovství k narozenému či nenarozenému
dítěti souhlasným prohlášením rodičů. To se
týká párů, kteří neuzavřeli manželství a
čekají
rodinu.
Dále
vystavujeme
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství v případě sňatku v cizině,
Osvědčení pro uzavření církevního sňatku,
připravujeme podklady pro zápis do zvláštní
matriky. Lze u nás nahlídnout do matričních
knih, vystavujeme opisy matričních
dokladů. Vše má samozřejmě daná pravidla.
A kvůli čemu musí jet do Jindřichova
Hradce a nebo rovnou do Českých
Budějovic?

Prázdninové radosti a starosti
….a je tu zase konec školního roku a
s ním prázdniny. Pro 16 dětí z Mateřské
školy Strmilov ty poslední, opravdu
bezstarostné. Již tradičně budoucí školáky
čeká slavnostní rozloučení s kamarády i
s těmi, kdo se o ně po celou dobu
v Mateřské školce starali, a to v pátek 27.
června, v obřadní síni na Městském úřadě ve
Strmilově v 9,30 hod. Děti jistě uvítají, když
je do obřadní síně přijdou doprovodit i
jejich nejbližší. Pak ještě všichni na
zmrzlinu a hurá na výlety…
Prázdniny jsou velká radost pro děti, ale
mnohdy starost pro rodiče. Kdo se bude o
děti starat o prázdninách? Dovolené je málo,
někteří vycestovali k moři už v květnu či
červnu (vždyť zájezdy jsou v té době
levnější). Pane starosto, udělejte s tou
školkou něco, ať je otevřeno i o
prázdninách!!!“ Učitelky se budou „válet
celé prázdniny“, zaslechla jsem z kuloárů.

Dalo by se říci, že plníme funkci
zprostředkovatele, takže lze vše vyřídit u
nás. Mimo matričních událostí, které se
stanou v Českých Budějovicích či
Jindřichově Hradci. V těchto případech jsou
příslušnými úřady Č. Budějovice či J.
Hradec. Tedy narodí-li se, uzavře
manželství či zemře občan v Českých
Budějovicích, vystavuje rodný list, oddací
list a úmrtní list právě tento úřad.
Jedině v případě zájmu o uzavření
registrovaného
partnerství
musím
snoubence opravdu odkázat na Magistrát
města České Budějovice. Registrované
manželství v Jihočeském kraji uzavírá
pouze tento úřad.
Napadá vás nějaká Vaše „pracovní
povinnost“, ke které ale ve Strmilově ještě
nedošlo?
Určitě narození dítěte a s tím související
vystavení rodného listu dítěte a zápis do
matriční knihy narození. Vzhledem k tomu,
že maminky rodí v porodnicích, vystavují
matriční doklad úřady, ke kterým místo
narození patří. Domácí porod se ve
Strmilově za mé krátké praxe ještě
neuskutečnil.
Jste „přezkoušená matrikářka“. Jak
takové zkoušky vypadají? To se zkouší, jestli
umíte razítkovat?
Tato otázka je úsměvná, ale do smíchu
mi
nebylo.
Matričním
zkouškám
předcházelo
tříměsíční
samostudium
spojené s konzultacemi u vedoucí
matrikářky na Městském úřadě v
Jindřichově Hradci, kdy mě seznamovala s
tím, co obnáší práce matrikářky a předávala
mi praktické rady a cenné zkušenosti.
Studijním materiálem mi byl Zákon o
matrikách, jménu a příjmení, Vyhláška,
kterou se provádí zákon o matrikách, Zákon
o ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a o ověřování pravosti podpisu,
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, Zákon o rodině, Zákon o nabývání
a pozbývání státního občanství České
Jak to tedy bude doopravdy. Prvních 14 dní
je Mateřská škola ve Strmilově otevřena,
dalších 14 dní se budou malovat třídy, čistit
koberce desinfikovat hračky, umývat okna a
uklízet po bílení. Tři týdny bude opravdu
zavřeno a věřte, že si to všichni zaslouží.
Jindy, než o prázdninách, si nikdo
z pracovníků ve školství dovolenou vybrat
nemůže. A je tu poslední týden před
zahájením nového školního roku. To už jsou
zase učitelky v plné polní a připravují třídy,
seznamy dětí, značky v šatnách, výzdobu
tříd, výchovné programy na celý rok atd.,
aby se tu zase dětem líbilo.
Otevírá se ale nová možnost a tou je
přijetí brigádnic, například studentek
z pedagogických fakult na prázdniny. Kdo
je ale zaplatí? Státní peníze na toto
nepamatují. Pak už je to pouze na rodičích,
kteří tuto službu budou potřebovat.
(Děkujeme paní ředitelce
V. Semotánové)

Poděkování za
mnohaletou péči o školu
Město
Strmilov,
zřizovatel
Základní školy, děkuje panu Mgr
Jindřichu Kejvalovi za obětavou
práci a péči, kterou ve své funkci
ředitele školy věnoval strmilovským
dětem. Za více než deset let vedení
školy výrazně přispěl k vytváření
podnětného výukového prostředí, ať
po materiální či výchovné stránce,
podporoval rozvoj intelektových i
sociálních dovedností žáků, hledal
cesty, jak spolu s ostatními učiteli
co nejlépe připravit děti do života.
Přejeme mu mnoho dobrého do
dalších let a ještě jednou: srdečné
díky.
Za město Strmilov: Jaromír Krátký
republiky, Zákon o správním řízení (správní
řád), Zákon o správních poplatcích a takto
bych mohla pokračovat dále.
Matriční zkoušky se skládají ze dvou
částí, z písemné a ústní. Nejdříve jsem
zodpověděla 39 otázek v podobě testu,
vypracovala rozhodnutí o změně příjmení,
vyplnila dotazník k uzavření manželství a
protokol o uzavření manželství, zapsala
zápis do knihy manželství a vystavila oddací
list. To razítko by přišlo na řadu právě v této
chvíli, jako „pověstná třešnička na dortu“.
Jak sám vidíte, jenom o razítkování to
rozhodně není.
Po písemné části přijde na řadu část
ústní a to zodpovězení šesti otázek z celé
matriční oblasti před tříčlennou komisí.
Pokud mohu, ráda využiji příležitosti k
poděkování manželovi, dětem a celé rodině
za podporu a trpělivost, kterou se mnou
měli. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme
to, za což jsem ráda. Také děkuji kolegyním
za předávání již získaných letitých
zkušeností. Já jsem teprve na začátku.
Děkuji.
Děkujeme za rozhovor!

Firma GTH CETERING a.s.
výroba chlazené stravy Havlíčkův
Brod nabízí
- dodávku obědů až do domu
- nepřeberné množství polévek,
masových, zeleninových, sladkých i vegetariánských jídel
- zajistíme donášku i o svátcích, sobotách a nedělích.

To vše za velmi přijatelnou
cenu 52,- Kč za hlavní jídlo
a 10,- Kč za polévku (v ceně
je započítávána i donáška).
Bližší informace nebo v případě
zájmu je možno kontaktovat p.

Pospíchala tel.: 731 902 073

2. jarní dámská jízda
Letos jsme uskutečnily náš autovýlet
v sobotu, 17. května. Tentokrát s podtitulem „Kolem potoků, rybníků a řek.“
Ke startu se dostavilo deset posádek,
z n ichž většina již měla zkušenosti
z loňska. Ale ani ty nové nevypadaly,
že by se chtěly nechat zahanbit.
Po nutných formalitách js me se pak
podle startovních čísel vydávaly na
trasu.
Ještě ve Strmilově jsme míjely
Hamerský potok, který posléze protéká
rybníky Hejt manem a Rat mírovským,
kolem kterých vedla i naše cesta. Velký
i Malý Vajgar js me měly na dohled při
procházce v okolí Nežárky v J. Hradci,
do které se Hamerský potok nakonec
vlévá.
Tok řeky jsme pak moh ly sledovat
v Lásenici a ve Stráži. Zde jsme Nežárku
na čas opustily, abychom se vydaly
k u měle vybudovanému dílu Jakuba
Krčína – Nové řece. Na jejím břehu,
poblíž stříb reckého mostu, stojí žu lový
pomníček
na
počest
naší
nezapomenutelné
pěvkyně
Emy
Destinové, která do těchto míst velice
ráda chodila na ryby.
Po výjezdu z lesa jsme minuly
soustavu čtyř rybníků a u Staré Hlíny
jsme měly na dosah staré koryto řeky
Lu žnice.

My jsme se však vracely zpět
k Nežárce, Její tok js me překonávaly u
Jemčiny a pak js me ji opět spatřily až v J.
Hradci. Potom ještě několikrát, kdy ž js me
se blížily k místu jejího vzniku –

I letos jízdu dokončily všechny
posádky včas, v pohodě a dobré náladě.
A letošní výsledky?
Posádky, ve kterých byla nejméně
jedna členka naší ZO obsadily první,
čtvrté, šesté a osmé místo, ostatní se
podělily o druhé, třetí, páté, sedmé,
 Srdečně  děkujeme  paní
deváté a desáté místo.
Všechny soutěžící opět obdržely
perníkové medaile, dárky od
sponzorů a diplo my.
A příští rok – prý určitě na
shledanou!!!
Všem, kteří věnovali dárky pro
účastnice
soutěžící, či se jiný m způsobem
zasloužili o zdar naší akce, srdečně
děkujeme. Jsou to zejména:
k Jarošovu.
Česká spořitelna J. Hradec
Řeku Nežárku tvoří soutok říček
FLOP St rmilov
Kamenice a Žirovnice a my jsme se
Hotel Ko morník
k soutoku vydaly na malou procházku.
Knihovna V.M. ve Strmilově
Říčku Žirovnici jsme pak spatřily ještě
Kubák Jan St rmilov
jednou, když jsme zanedlouho obdivovaly
Markovi KD Strmilov
její malebná zákoutí v Malíkovských
Městský úřad Strmilov
skalách.
Nořinský B., Strmilov
V České Olešné jsme projížděly okolo
PROFI SOLA RIUM Studená
Zámeckého rybníku a pod serpentinami
Styl Studená
před Strmilovem jsme přejížděly koryto
TUPPERWARE Praha
Kamenitého potoka, který se právě ve
ZD Strmilov
Strmilově vlévá do Hamerského potoku.
Zichovi Strmilov
A tím se kruh našeho „vodního“ putování
ZO ČSŽ Strmilov
uzavřel.

Haně  Přibylové

 za  skvělé  uspořádání 
„DÁMSKÉ  JÍZDY“!

Dnes jsme pro Vás vybrali tuto nemovitost:
Prodej RD 2+1 ve Strmilově.
Vy jednávací cena: 950.000,-Kč
ČELKOVICKÁ 445, 390 01 Tábor
Mob.:605 245 300
Tel./fax.: 381 251 716, 381 257 377
e-mail: tabor@soreta.cz, www.soreta.cz

Rodina Pražákova
ze Strmilova
děkuje poctivému
nálezci
Vladimíru
Šteflíčkovi ml. za
mobilní telefon!
(A my tuto informci s nemenší
radostí otiskujeme!)

Vítáme mezi námi
Juliána Doležala
1. strmilovské
miminko tohoto roku!

Ať se Ti
s námi líbí!
(…a ať ti co nejdříve přibude
nějaký vrstevník!)

Anglická besídka žáků třetí třídy
Za necelý rok se dá naučit velmi mnoho. Důkazem tohoto tvrzení
jsou třeťáci, kteří se v letošním školním roce začali učit angličtinu a
už si pro své rodiče připravili své první vystoupení.
Na besídce zazní písničky, rozpočitadla, básničky, vyprávění o
zvířatech. Uvidíme scénku s nakupováním, příběh o příšeře a
pohádku.
Zveme všechny rodiče třeťáčků, aby se na své děti přišli podívat a
podpořit je v jejich snažení.

Besídka se koná v pondělí 9. 6. od 16.00 v učebně
třetí třídy. Vstupné je dobrovolné a bude určeno
k nákupu cizojazyčné literatury pro děti.
Ludmila Plachá

TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2008
Letos již pošesté v řadě vyráží
legendární rockový cirkus jménem TŘI
SESTRY na svoje velkolepé a nekonečné
TŘI SESTRY GAM BRINUS TOUR
2008. V období květen až září tohoto roku
- ku oslavě 23.narozenin souboru - obrazí
26 koncertních open-air areálů Česka a
Moravy.
Návštěvnost turné každoročně stoupá.
O koncertní oblíbenosti souboru hovoří
mimo jiné divácky velmi úspěšné loňské
předvánoční
TŘI
SESTRY
MYDLOVA RY TOUR 2007 zakončené
grandiózním koncertem v p lné T-Mobile
Aréně, a právě skončená vyprodaná jarní
koncertní šňůra.
Návštěvníci
TŘI
SESTRY
GAM BRINUS TOUR 2008 se letos

mohou opět těšit na stylizovaný hostinec
přímo na podiu, kde se hudebníci i přední
divácké řady během produkce občerstvují
svým oblíbeným pivem Gambrinus a
peprmintkou z Božkova. Velkoplošná

videoprojekce detailně přibližující dění
v hostinci samozřejmě nemů že chybět.
Během koncertu mohou diváci shlédnout
projekci Strašlivého filmu II, jehož jsou
Tři sestry autory a zároveň v něm účin kují
jako herci h lavních rolí.
Největším ozvláštněním celého turné
jistě bude sólové vystoupení frontmana
skupiny Tři sestry LOU FANÁNKA
HA GENA s písněmi z jeho zbrusu
nového sólového CD JEVANY, který tak
paradoxně vystoupí během pauzy své
mateřské kapely jako její nejmilejší host.
Dalšími milý mi hosty turné budou
tradičně
spřátelené
soubory
E!E,
DOCTOR P.P. a p rotekční pražští pankáči
MZH.

Ve čtvrtek 17. července ´08 zavítá turné na fotbalové hřiště do Strmilova!
KRAFT Jiskra a MKK vás všechny zve na jedinečnou šanci vidět toto obrovské show na vlastní oči. Vstup do areálu od 16,30
hod. občerstvení po celou dobu akce bude zajištěno. Do areálu nenoste ostré předměty, zbraně, sklo a fotoaparáty (kamery).
Předprodej vstupenek je na internetu (Ticketstream), Informační centrum Jin. Hradec, FLOP Strmilov a JEDNOTA Strmilov.
Více na plakátech, případně na www.fkstrmilov.wz.cz, www.ticketstream.cz, www.trisestry.cz, www.trisestrytour.cz
Srdečně zvou pořadatelé.

Dětské rybářské závody – Bořetín 2008
Na sobotu 26.
dubna jsme měli opět
naplánované
dětské
rybářské závody na
požární nádrži v Bořetíně. S obavou jsme
sledovali předpověď počasí, která
neslibovala na sobotu nic příjemného.
Ráno sice drobně poprchávalo, ale
nakonec se nám ukázalo i sluníčko a hned
bylo všechno veselejší.
K záp isu dostavilo celkem 30 dětí a
velice se na tyto závody těšily.
Přesně o půl desáté všech třicet
závodníků nahodilo své udice a čekalo se
na první záběr.
I u ryb zřejmě začínající pěkné počasí
probudilo chuť k jídlu a netrvalo příliš
dlouho a brzy bylo vidět ohnuté špičky
prutů, jak závodníci zápasili se svými
úlovky. Jak už to bývá někdy vyhraje
ryba svůj boj, ale nutno říci, že děti si
počínaly velice zdatně a málokdy bylo
zklamání z utrženého háčku.
Závodilo se dvakrát jeden a půl
hodiny a o přestávce si závodníci měnili
svá místa, tak jak si je před závodem
vylosovali. Někdo měl samo zřejmě v íce
štěstí na lepší místo a i štěstí při vlastním
rybolovu. Při závodech bylo skutečně na
co koukat. Někdo sice občas utrhl
návazec, jeden závodník zlo mil prut, ale
především byla k vidění spousta krásných
ryb, které naši mlad í závodníci u lovili.
Při závodech bylo uloveno celkem 30
kusů ryb. Z tohoto počtu bylo 20kaprů, 2
cejni, 5 línů a 3 štiky.
Při závodech úspěšně lovilo 18
závodníků. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách a to kdo uloví nejtěžší rybu a

kdo nachytá nejvíce ryb v součtu jejich
centimetrů.
V kategorii nejtěžší ryba zvítězila
Michaela Zavadilová, která ulovila kapra
o délce 50 centimetrů a její kapr měl
hmotnost 2,75 kg.
V hlavní kategorii se stal vítězem
Tomáš Peltan, který ulovil celkem 3
kapry a celková délka ryb, které ulovil
vítěz, byla 138 centimet rů.
Na druhém místě byl Jakub Jůn, který
ulovil rovněž 3 kapry, ale celková délka
byla o 6 centimetrů kratší. Třetí byla
Michaela Zavadilová, která u lovila 2
kapry a cejna o celkové délce 118
centimetrů.
Soutěžilo se o hodnotné rybářské
ceny. Vítězka v kategorii „nejtěžší ryba“
si odnesla krásný prut , vítěz v hlavní
kategorii získal naviják velice slušné
kvality . Mezi další ceny patřily např. :
rybářské podběráky, vezírky, stoličky,
vidličky, silony, čelové svítilny a další
vybavení pro rybáře. Každý závodník měl
mo žnost si vybrat cenu dle svého uvážení.
A tak i soutěžící, kterému se podařilo při
závodech zlo mit prut, doufám, že se na
mne nebude zlobit, kdy ž zveřejn ím jeho
jméno, byl to Vladimír Pacal, získal díky
své šikovnosti při lovu krásný nový prut
za páté místo. Abych nezapomněl na
čtvrtém místě se umístila Eliška
Kubáková. Dostalo se i na soutěžící, kteří
neměli štěstí a nechytili žádnou rybu. I ti
dostali nějakou rybářskou pozornost.
O občerstvení se starali členové naší
organizace, kteří ohřívali párky, grilovali
uzeniny, vařili čaj a pro dospělé
návštěvníky bylo k dostání i něco jiného.

Každé soutěžící dítě
dostalo od organizátorů
párek na posilněnou.
Děku jeme
Městskému úřadu ve
Strmilově za finanční dotaci, za kterou
jsme nakoupili ceny pro závodníky.
Z našeho pohledu, pohledu pořadatele,
to byla velice vydařená akce. Ulovilo se
mnoho krásných ryb, děti zažily
atmosféru závodů a hlavně si hodně
z n ich chytlo nějakou rybu, kterou si pak
mohly děti odnést i domů. Vrcholem
jejich spokojenosti pak byly získané ceny
za šikovnost při rybolovu.
Nashledanou za rok na „Bořetíně
2009“. Petrův zdar.
Zeman Zdeněk, MO ČRS Strmilov

YMCA Strmilov zve

23.6. od 15.00
na závěrečné setkání všech
kytaristů u táboráku.
S sebou kytary a zpěvníky a
dle svého uvážení i něco na
opékání.
Zváni jsou samozřejmě
všichni kyristé, ale i jejich
příbuzní, přátelé, kamarádi i
prostí zvědavci! 

uplynulé roky, kdy js me si u žívali a nebo
se na sebe zlobili, kdy jsme začínali
s prvními slůvky ve slabikáři a prvními
příklady v matematice. Jistě se nám bude
stýskat po učitelském sboru, hlavně po
naší třídní paní učitelce Plaché, ta s námi
bravurně zvládla projít všechny roky, i

Plačte, elita odchází!

když přiznávám, někdy to nebylo lehké.
Nyní si už každý půjdeme svojí cestou a
na strmilovskou základní školu budeme
vzpomínat.
Peji všem hodně štěstí.
Petra Berková

Konec školního roku se nám pomalu,
ale jistě blíží. Pro nás – deváťáky – je to
velká událost. Přijímací zkoušky pro nás
byly takovou první životní zkouškou.
Teď, když už máme odcházet z naší
„milované“ základ ky, vzpo mínáme na
A kam vl astně jdeme? Přečíst si to můžete na našem tabl u na Náměstí, ale abyste tam nemuseli běžet, tak tady to máte:
Petra Berková: Zdravotnické lyceum, České Budějovice
Lucie Dvořáková: Kuchař – číšník, Jindřichův Hradec
Andrea Dvořáková: Veterinární asistent, České Budějovice
M artin Semotán: Elektrikář, Jindřichův Hradec
M atěj Kalát: Nábytkářská výroba, Pelhřimov
Aneta Němečková: Kuchař – číšník, Jindřichův Hradec
Kateřina Hálová: Gymnázium Otakara Březiny, Telč
Petr Hummel: Diagnostika vozidel, České Budějovice
M ichal Krafka: Provoz a ekonomika dopravy, Jindřichův Hradec
Jan Ohrazda: Strojírenství, Dačice
Iva Nováková: Zdravotnický asistent, Třebíč
Vašek Vondruška: Opravář zemědělských strojů, Kamenice nad Lipou
Barbora Smejkalová: Pedagogické lyceum, Prachatice
Lucie Stejskalová: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Suad Hanuša: M echanik strojů, Sezimovo Ústí

Vojtěch Kolman: Strojírenství, Dačice
Erik Poslušný: Automechanik, Kamenice nad Lipou
Jiří Vaněk: Automechanik, Kamenice nad Lipou
Jiří Zeman: Strojírenství, Dačice
Lukáš Janák: M echanik strojů, Sezimovo Ústí
Lukáš Hačka: Strojírenství, Dačice
M artin Tuček: Tesař, Jihlava
Lenka Semotánová: Kuchař – číšník, Jindřichův Hradec
Alena Semotánová: Cukrář, Třešť
Vojtěch Nořinský: Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
Veronika Novotná: Zdravotnický asistent, Jindřichův Hradec
Lucie Frühaufová: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Dominik Hačka: Gymnázium, Pelhřimov
Ondřej Nečeda: Gymnázium, Pelhřimov

Mateřská dovolená – doba pro dtě i pro maminku
Základní ško la Strmilov společně
s YM CA St rmilov přicházejí s ojedinělý m
projektem: Mamin kám (i tatínků m ) na
rodičovské dovolené nabízíme možnost
přidat se k žáků m začínajícím se učit
němčinu (budoucí sedmý ročník) a
společně s nimi pronikat do jazy ka našich

blízkých sousedů. V době výuky (jedna
hodina ve všední den dopoledne)
nabízíme hlídání Vašich dětí, případně se
třeba k této pomoci nabídne i někdo
z rodičů. Účast na výuce i hlídání dětí je
zdarma, případné sponzorské dary jsou
ale rovněž v ítány (budou využity na

nákup knih do školy).
Věříme, že společná výuka různých
generací i mo žnost „protáhnout si
mo zkové závity“ bude pro všechny strany
přínosná.
Dotazy, přihlášky, další nápady –
Lenka Pecharová

Závislí hráči „CVRČKA“ ve Strmilově pořádáají v sobotu 7. 6.
3. ročník turnaje ve cvrčkovi

TURNAJ NADĚJÍ
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka v hotelu Komorník ve
Strmilově. Na tento turnaj zveme děti a mládež od X do 18 let.
Začátek 14. hodin, startovné 20,- Kč, ceny jsou darem dobrovolných sponzorů

Přijďte námi zahájit sezónu!
Srdečně Vás zveme na

Motorkářské bohoslužby,
evangelický kostel ve Strmilově

8.6.2008 od 11.30
Ať nás Pán provází na našich cestách!
YMCA Strmilov zve všechny zájemce o cykloturistiku na cyklovýlet

„GPS okolo Strmilova“,
kdy mimo klasického výletu po krásách okolí Strmilova (celkem do 40 km) se budou moci účastníci také
seznámit s principy GPS navigace a úžasného sportu: geocachingu!
Vyjíždíme 21.6. v 9.00 hod. z 49°9'38.5"N, 15°12'19.979"E (pro neznalé: parkoviště u Kulturního domu)
Máte- li turistickou GPS navigaci, je možno ji vzít s sebou a také využít!
Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal, O. Semotán. Počet výtisků 600 ks. Povoleno M in. kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk MÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno v pátek 6.6. 2008, příští číslo začátkem října 2008

