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ÚVODEM… ANEB ÚVAHA O
ADVENTU,VÁNOCÍCH a
podvodnících…

Ztrácí se duchovní rozměr
těchto svátků. Jsme ze všech stran
neustále
podváděni
těmi
přesvědčujícími argumenty, že
právě to a nic jiného je pro nás to
nejlepší a že bez toho a onoho
nebudou ty pravé Vánoce
Vánocemi. Necháme se podvádět.
Podvádíme se.
Advent a Vánoce je třeba
nechat v klidu působit. Nechat je
přijít, proběhnout a zase odejít.
Bez honby za lepším, zářivějším a
výhodnějším. Užít si to období.
Šťastný člověk ten, který to
dokáže. Ať v kruhu rodiny, přátel
nebo sám se sebou.
Kéž se nám všem podaří
ten klid do našich domovů přinést

Když jsem psala slovo
Úvodem…, napadlo mne, co to
vlastně úvodník je?
Ze
slovníku
spisovné
češtiny můžeme vyčíst, že je to:
„úvodní článek do novin nebo
časopisu se zásadní úvahou na
aktuální téma…“
Pokusím
se
tedy
o
miniúvahu. A to dnešní zásadní
aktuální téma? Advent a Vánoce.
Toto období lidé každý rok
vnímají jako jakýsi předěl. Troufám
si říct, že se na něj i těší, i když na
jeho průvodní, někdy nežádoucí
materialistické znaky, příznaky i
přízraky mnozí právem nadávají.

AKTUÁLNĚ…
Poslední zastupitelstvo dne
8. 10. 2009 projednávalo několik
bodů, z nichž nejdůležitější
předkládáme čtenářům. Vysvětlení
k nim podal starosta Jaromír
Krátký.
1) Jako hlavní bod se
projednávala rezignace Lenky
Pecharové na funkci člena
zastupitelstva a rady města. Na její
místo nastoupila jako náhradnice
z KDU ČSL Jaroslava Jeřábková.
Po složení slibu byla zvolena i do
rady města.

2010 také na dvojnásobek. To by
v konečném důsledku znamenalo,
že by se hladina poplatků zvedla
na čtyřnásobek a to by bylo moc.
Tím, že jsme stihli naše
rozhodnutí o zrušení původního
koeficientu do 1. 11. 2009, zůstala
hladina poplatků z nemovitosti
stejná.
Tedy
„pouze“
dvojnásobná.
3) Odrazí se krizové
období i na našem rozpočtu?
Daňové příjmy od státu
v roce 2009 budou o 2 400 000 Kč
nižší. Obdobně to bude vypadat i
v roce 2010. Z toho vyplývá, že
samozřejmě i rozpočet je sestaven
úsporněji. Ten bude vystaven na
úřední desce a na našich
webových stránkách a v závěru
roku
bude
schvalován
zastupitelstvem města.

2) Byla zrušena Obecně
závazná vyhláška o stanovení
místního koeficientu z 18.6.2009,
která stanovila pro Strmilov
koeficient 2.
Co to znamená?
Tento koeficient označuje
dvojnásobné zvýšení daně
z nemovitosti, které mělo platit od
4) Od 30.10.2009 jsou
roku 2010.
v provozu
datové
schránky.
Podmínkou k otevření schránky je
Proč se tato vyhláška
klíč a elektronický podpis.
zrušila a jak je to pro občany
Za rozhovor děkuje VV
důležité?
Stát mezitím uzákonil
zvýšení daně z nemovitosti od r.

nejen o Adventu, Vánocích, ale
trochu si ho uchovat i pro další dny
nového roku. Popřejme si hodně sil
k řešení nejrůznějších problémů a ať
nám
k tomu
slouží
zdraví.
Nenechme se podvádět zvenku,
nepodvádějme se zevnitř. Nebuďme
podváděni. Nejen v tento čas.
A
našemu
úvodníku
nezbývá nic jiného, než dobu čekání
jen uvést..
Dámy a pánové, Advent je tu…
Za redakci SN Vlasta Vondrušová

Děkujeme svým
zákazníkům za projevenou
přízeň a přejeme jim
hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2010.
Zaměstnanci
Jednoty Strmilov

Děkujeme svým zákazníkům
za dosavadní přízeň,
přejeme hlavně klidné a
spokojené vánoční svátky a
po celý rok 2010 hodně
zdravíčka a spokojenosti
v této krizové době…
Eva Petrová a Olina
Potraviny Olga

Všechno nejlepší
do nového roku
přeje svým
zákazníkům a
zároveň se těší na
Vaši přízeň v roce
2010
kolektiv
prodavaček
Potravin Flosman
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CO SE UDÁLO V OBRAZECH…

Výlov rybníka Holub 24.10. 2009
(foto M. Kaslová)

Drakiáda v Palupíně 3.10.2009
(foto Karel Frühauf)

Slavnostní instalace Mgr.Drahomíra
Frühbauera do služby kazatele 25.10.2009
(foto Luboš Jirků)

Skupina Jen tak tak po slavnostních
bohoslužbách v evang. kapli 25.10.2009
(foto Luboš Jirků)

Zábavný pořad „S písničkou za módou“
v kinosále Beseda 28.10.2009
(foto Vladimír Semotán), více str.5

Zábavný pořad „S písničkou za módou“
v kinosále Beseda 28.10.2009
(foto Vladimír Semotán), více str.5

Vítězné klání „pákařů“ z AWK Strmilov
v Budapešti 17.10.2009 (foto Pavel Šulista)
Více str.9

Strmilovské úspěchy na šachovém
mládežnickém mistrovství čech v Harrachově,
konec října 2009 (str.9)
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KULTURA…

Pěvecký sbor Strmilov
Pěvecký sbor, nejdříve pouze
jako ženský sbor, byl založen 13.1.1988
při Čs. svazu žen ve Strmilově. V roce
2008 měl tedy oslavit dvacet let svého
trvání. Namísto oslav musel ukončit
svou činnost. Dovolte mi, abych se
trochu poohlédl zpátky na celých dvacet
let.
V roce 1988 začínalo patnáct
členek za vedení sbormistra Ing.
Mojmíra Pauláta a jeho zástupkyně
Blanky Ratolístkové. Sbor zkoušel
v zasedačce MNV a již 25.10.1988
vystoupil na oslavě 70. výročí vzniku
republiky v tělocvičně základní školy.
Další rok spoluotvíral nový kulturní
dům a koncertoval s místní dechovou
hudbou na náměstí. V roce 1990 nastala
změna v tom, že se připojili muži a
místo trojhlasu žen začal sbor zpívat
klasickým čtyřhlasem – soprán, alt,
tenor, bas. Tento rok začala i spolupráce
se sborem Strojobalu Rozkoš, se kterým
měl sbor společného nejen dirigenta, ale
i několik členů. Později se oba sbory
spojily úplně.

Vystoupení v evang. kapli

Pěvecký sbor při oslavách v r.2005

Vyjmenovat, kde všude sbor
vystupoval, by zabralo hodně místa.
Stručně řečeno sbor vystupoval 5-10x
ročně. Kromě oslav ve Strmilově
účinkoval
v Jindřichově
Hradci
společně se sborem Smetana i dalšími
sbory, v lázních v Třeboni, v Domě
sociální péče v České Olešné, ve
Studené, v katolickém kostele ve
Strmilově,
v evangelickém
ve
Strmilově a Velké Lhotě, na
besídkách vánočních i ke Dni matek,
atd. Nejvíce vystoupení bylo asi
v roce 2005 při oslavách 750 let od
první písemné zmínky o Strmilovu
(1255). Sbor měl ve svém repertoáru
stále kolem 100 skladeb. Od klasiky
(např. Česká píseň) přes skladby
církevní, včetně třech vánočních mší,
národní písničky, „maminkovské“
jako např. Mamko, děkujem Vám, ale
i novější, třeba písničky od
Moravanky.
Náš
sbor
se
nemohl
náročností rovnat např. velkému
sboru Smetana Jindřichův Hradec
s jeho 130 letou tradicí, ale myslím si,
že to byl sbor kvalitní, který zpíval to,
na co stačil.

A teď závěrem – proč sbor
skončil. V průběhu let míval sbor až
třicet členů. Čas je ale neúprosný, a tak
zpěváků ubývalo a mladí nepřicházeli.
Ženy odcházely na mateřské, dojíždějící
z okolních
obcí
měli
problémy
s dopravou na zkoušky, starší přestávali
pro nemoci i stáří a v posledním roce
nám náhle odešli skoro všichni muži.
Nikdy nemohu
zapomenout
na
výborného člověka pana Honzala a na
jeho krásný bas.
Já sám jsem do sboru přišel
náhodou jako výpomoc, když náhle
zemřel pan Žurek, pracovník Obalu
Rozkoš, ale už jsem zůstal a v roce
1995 jsem převzal i funkci sbormistra a
upravovatele skladeb. Právě v minulém
roce jsem usoudil, že bohužel nemáme
naději na doplnění sboru. Udržet dobrou
úroveň sboru už nešlo a tak jsme se
rozhodli, že činnost ukončíme. Budeme
už jenom vzpomínat na dobrou partu, na
společné táboráky u Komorníka a na
těch dvacet let, kdy jsme se věnovali
svému koníčku ve prospěch těch
druhých.
Jaroslav Emmer

Vernisáž výstavy obrazů v r. 2006

Týden knihoven 2009
Tradiční každoroční setkání
starostů a knihovníků v rámci „Týdne
knihoven“, které se v minulém roce
odehrálo u nás ve Strmilově, tentokrát
připadlo na knihovnu v Českých
Velenicích. I ze Strmilova jsme přijali
pozvání a vydali jsme se 6. října 2009
do zcela nových prostor velenické
knihovny.
Spolu se zástupci města –
starostou a knihovnicí – se setkání
zúčastnila i vítězka letní čtenářské
soutěže „Čteme se lvem čtenářem“
Kristýna
Ederová.
Kristýnka
s přehledem
překonala
v počtu
přečtených knih všechny své dětské
spolučtenáře nejen během celého

školního roku, ale právě o letních
prázdninách nejvíce a opravdu
poctivě. Slavnostní vyhodnocení
nejlepších dětských čtenářů proběhlo
hned na začátku celého setkání a číst
se opravdu vyplatilo. Výherci získali
nejen plyšového lva, medaili, diplom,
ale i krásnou knihu. Děti ovšem
nezahálely a během dopoledne si
mohly ve školní výtvarné dílně
malbou zkrášlit tričko, kamínek nebo
vyrobit šperk.
Ostatní dospělí účastníci
setkání mohli mezitím čerpat
inspiraci k vylepšení prostor svých
kulturních stánků a pracovišť.
Vlasta Vondrušová

Výherkyně soutěže Kristýna
Ederová
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Kdo viděl, ví, kdo neviděl,
nepochopí
Na sváteční podvečer 28. 10.
dámy z Českého svazu žen připravily
netradiční
módní
přehlídku.
Výjimečným způsobem se podařilo
skloubit mluvené slovo, hudbu, tanec,
pantomimu a mnoho dalších disciplín.
Večerem nás provázela paní Hana
Přibylová, jinak také duše celého
projektu. Kdekterý profesionál by při
jejím výkonu mohl zblednout závistí.
Vtipně vybrané písničky sestříhal a
pouštěl
pan Jaroslav Emmer a
samozřejmě nemohly chybět sličné
modelky.

S touto obtížnou rolí se
skvěle vypořádaly Katka Hálová,
Míša Peltanová, Jitka Dobrodinská,
Alice Přibylová, Jarmila Šarochová,
Dana Březinová, Marta Bílá, Alena
Brátová, Vlasta Vondrušová, Eva
Vlková, Vendula Kovářová a Alena
Paulusová.
No, uznejte sami, není
skvělé, když se můžete podívat na
rozevlátou a roztančenou červenou
sukýnku, belhající se stařenky, které
rázem odhodí hole a rozjedou to jako
zamlada,
neposlušné tenisky,
ocitnete se na poušti a trpíte žízní
spolu s modelkami na jevišti, místo
promenády v plavkách si můžete
prohlédnout úhledně obvázané nožky
a to ještě zdaleka není kompletní
výčet, takových překvapení tam bylo
mnohem víc.
Zpestřením
už i
tak
úžasného programu byla píseň, kterou
výborně zazpívala jedna z modelek,
Míša Peltanová, a ukázka břišních
tanců v podání dvou skvělých dam
Vlasty Vondrušové a Bohumily
Součkové.

POZVÁNKY NA…
Adventní koncert JHKO
Opět je tady adventní doba a
s ní i koncert Jindřichohradeckého
komorního orchestru ve Strmilově.
Společně se setkáme v sále Beseda
Kulturního domu v neděli 13. prosince
v 17 hodin.
Jistě všichni víme, že čtyři
neděle před 25. prosincem se označují
jako adventní, mnozí z nás mají doma
věnec se čtyřmi adventními svícemi a
každou neděli si jednu rozsvítí. Ale
možná už si neuvědomujeme, že
latinské adventus znamená příchod. Je
to logické, vždyť všichni očekáváme
narození Ježíše Krista. Konec adventu
potom představuje západ slunce o
Štědrém večeru a přiznejme si, na tento
večer se těšíme všichni, malí i velcí. A
ještě jedna zajímavost týkající se
adventu. Jeho liturgickou barvou je
fialová, ale 3. neděle adventní se nazývá
Gaudete ( z latinského radujte se) a její
barvou je růžová coby barva radosti
z toho, že se oslava Narození Páně již
přiblížila.
My se spolu setkáme právě
v tuto dobu. I letos jsme si pro vás
připravili nový program. Zahrajeme
opět v sestavě dvě flétny a smyčcový

kvartet. Zazní skladby známějších i
méně známých skladatelů, jako jsou
A. Scarlatti, H. Purcell, B. Marcello,
G. B. Pergolesi, C. Ph. E. Bach, ale i
současný hudební skladatel, dirigent a
hudebník Jaroslav Krček.
Ovšem stejně tak jako
Vánoce bez dětí nejsou úplné, tak by
ani náš koncert nebyl úplný,
kdybychom je mezi sebe nepozvali.
Společně
s dětmi
ze
školy
nacvičujeme několik koled, které vám
potom
společně zazpíváme a
zahrajeme. Pro letošní rok jsme
vybrali koledy různých evropských
národů. Budete si moci poslechnout
koledu ze Slovenska, Ukrajiny,
Maďarska,
Polska,
Německa,
Rakouska, Švýcarska, Francie a
z Anglie. Na závěr budeme opět
velmi rádi, když se nám podaří
vytvořit jeden obrovský sbor z vás,
našich
věrných
posluchačů.
Rozloučíme
se
společně
tou
nejslavnostnější
vánoční
písní
Narodil se Kristus Pán.
Už dnes se s vámi loučím
s přáním klidného prožití období
adventu a šťastných a veselých
Vánoc.
Za JHKO Mgr. Ludmila Plachá
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A co by to bylo za módní
přehlídku,
kdyby
nekončila
předvedením nádherných svatebních
šatů?
Kdo by odolal sličným
krasavicím i kouzelné bachařce
v bílém? Zejména Bílá si bílou užila.
Celá akce by se neobešla ani
bez technického zázemí. To vytvořily
dámy Ivana Zichová, Jiřina Marková,
Ladislava
Nořinská,
Božena
Smejkalová, Olga Přikrylová, Mirka
Míchalová, Jana Přibylová a Jaruška
Sedláková. Dokumentaci celé akce
zajišťoval Jiří Sedlák.
Bylo vidět, že slečny a paní na
pódiu si celý večer užívají, ale to není
nic proti tomu, jak si celé vystoupení
užili diváci. Celý sál se otřásal
hurónským smíchem, všichni tleskali,
až je ruce pálily a každý si odnášel
domů báječný pocit z neopakovatelného
zážitku.
Mgr. Ludmila Plachá

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám v tomto
předvánočním čase popřát
jménem svým i všech
zaměstnanců školy klidné
prožití svátků vánočních,
pohodu, spokojenost a pevné
zdraví do nového roku.
Mgr. Josef Pulkrab, ředitel ZŠ
Strmilov

Betlémské
světlo
… k nám do Strmilova
dorazí 19.12. 2009
Setkání se uskuteční v
17:00 před MěÚ
Strmilov.
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Předtančení
Začíná plesová
sezóna, a to nejen pro
dospělé, ale i pro děti. Už od
září žáci deváté třídy a dva
sedmáci nacvičují slavnostní
předtančení, se kterým se
potom představí v premiéře
na Městském plese a v
derniéře na Školním plese.
V letošním roce se
snažíme podmanit si foxtrot a
valčík. Je škoda, že nemůžete
sledovat, jak se děti neustále
zlepšují a jak se z těch
počátečních zmatených
pohybů stává tanec.
Myslím, že bude na co se
dívat, přijďte se sami
přesvědčit.
Mgr. Josef Pulkrab, ředitel
ZŠ Strmilov
MYSLIVECKÝ PLES 23. 1. 2010 od 20.00 hod, k tanci a poslechu hraje SPEKTRA z Kamenice nad Lipou
ŠKOLNÍ PLES –
20. 2. 2010 od 20.00 hod., k tanci a poslechu hraje GLOBUS 2 z Jindřichova Hradce
Další podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Vás zve na
„NOVOROČNÍ KONCERT“
v kostele sv. Jiljí ve Strmilově
s jindřichohradeckým pěveckým sborem SMETANA
10. ledna od 17.00 hod
Uslyšíme koledy a vánoční písně
Šimona Brixiho,
Adama Václava Michny z Otradovic,
Josefa Segera a dalších.
Vstupné dobrovolné…

Ve dnech 21.- 31.12.2009 bude
KNIHOVNA uzavřena!

CÍRKVE….

Bohoslužby o Vánocích
24.12.
Štědrý den
Kostel sv. Jiljí

23.00

Evangelická kaple

22.00

25.12.
26.12.
1.svátek Vánoční/
sv. Štěpán/
narození Páně
svátek Svaté rodiny
8.00
8.00
10.00

-

1.1.
Nový rok/
Matky Boží
8.00
10.00
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šest let studia bohosloví v Praze, víc jak
rok šťastně ženatý. Tak to je asi tak vše.

Rozhovor s….
Drahomírem
kazatelem sboru
církve evangelické

Mgr.
Frühbauerem,
Českobratrské

1) Pane Frühbauere, uběhla
už nějaká doba, kdy jste poprvé
zakotvil se svou ženou v našich
končinách. Jste už aklimatizováni?
Pokud se ptáte na místní klima,
tak uvidíme po první zimě. Ale teď
vážně. Myslím, že jsme si tu už zvykli.
Pamatuji si, že když jsme se s ženou na
jaře přijeli k vám poprvé podívat,
uchvátila mě zdejší krajina. Připomíná
mi Lužické hory (zejména kolem
Javorníku).
Má žena Kateřina tu začínala
s radostí - konečně mohla vybalit
výbavu. Před tím jsme bydleli v jedné
místnosti
s chodbičkou,
WC
a
koupelnokuchyní.
2) Jak Vás přijali farníci i
ostatní obyvatelé?
Velice vřele. Byli jsme se
ženou mile překvapeni.

Letošní setkáni
účastníků a příznivců
letních táborů YMCA
se koná 20.12.
(neděle) od 15:00hod
v klubovně YMCA na
evangelické faře.

5)
25.10.2009
jste
byl
slavnostně uveden do služby kazatele.
Jaké povinnosti s tím spojené z této
funkce vyplývají a jak široká je Vaše
působnost?
Ty hlavní jsou dvě: služba
Slavnostní instalace do
slova a svátostí. To je kázání Evangelia
funkce kazatele 25.10.2009
a vysluhování svatého křtu a večeře
Páně. Více naleznete na vývěsce našeho
3) Jak jste vůbec "přišli" ke sboru před farou.
Strmilovu?
Někdo by mohl říci, že
6) I Vaše žena působí jako
náhodou. Ale jak jsem to už naznačil kazatelka. Kde?
v kázání při mé instalaci, ta moje
Působí ve Velké Lhotě u
cesta na jih sem k vám jistě není Dačic. Když jsme hledali sbor či sbory,
náhodná. O Strmilovu jsme se kde bychom se mohli s ženou uplatnit,
dověděli na farářském kursu v Praze. tak jsme se zaradovali, že nejen
Tehdy jsme se potkali s Jardou Strmilov, ale také i Velká Lhota hledá
Pecharem a on mi nabídl možnost faráře/ku.
nastoupit po něm na sbor ve
Strmilově. Musím se přiznat, že jsem
7) Máte v úmyslu působit
pak to místo hledal na mapě.
ještě v jiných sférách společenského
života, např. v oblasti výchovy mládeže
4) Mohl byste nám stručně atd...?
Ano, mám, podle svých
prozradit něco ze svého curiculum
schopností a možností. Vynikajícím
vitae?
Ano mohl. Pokusím se být zázemím je klub YMCA na naší faře.
stručný. Narozen 5.12. 1978 ve Například po Novém roce chceme
Varnsdorfu (rodiče tenkrát asi hodně otevřít nový fotokoružek, který máme
zlobili, když jim Mikuláš místo uhlí díky p. Kudrnovi plně vybavený pro
nadělil mě), vyrůstal jsem v České vyvolávání filmů i fotek.
Lípě, mám sestru, která je učitelkou Vlasta Vondrušová děkuje za rozhovor
na ZŠ v Liberci, vystudoval jsem
obor letecký mechanik v odborném
Prodejní výstava knih nově!
učilišti Aero Vodochody, rok
vojenské služby, pak jsem pracoval
UpozorňujemeVás všechny, kteří
pět let na letišti Praha-Ruzyně, pak
máte rádi knihy, že prodejní

ZE ŠKOLY…
Vítězové fotografické soutěže
Doufám, že vás v tomto
nevlídném
prosincovém
počasí
alespoň
trochu
zahřeje
malá
vzpomínka na léto. Všechny snímky
Velké fotografické soutěže totiž
inspirovaly právě letní prázdniny.
Vítěze obou kategorií vybral
známý jindřichohradecký
fotograf
Stanislav Maxa, kterému moc děkujeme
za pomoc.
V kategorii starších fotografů
(7. – 9. třída) byla jako nejlepší zvolena
"Pohoda" Dominika Soukupa.
Z fotografie na vás dýchne letní
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uvolněná atmosféra, pan Maxa ocenil
její zvláštní světlo, hloubku a vtip.
V
kategorii
mladších
fotografů (4. – 6. třída) bylo nejvíce
snímků od žáků 5. třídy a výběr byl
složitější.
Nakonec zvítězila netradiční
fotka Elišky Kubákové s názvem
"Moucha".
Obě
fotky
si
můžete
prohlédnout na chodbě školy.
Děkujeme všem za účast a
vítězům blahopřejeme.
Bc. Hana Tylková

výstava knih byla přestěhována
z fary k paní Marii Švehlové do
ulice Dlouhá č.p. 115. Zvoňte
nejlépe po 18. hodině, nebo
dopoledne od 10 do 11 hodin. Je
možné se domluvit po telefonu
384 392 225.
Přijďte se podívat!
Vaše Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří

Foto Elišky Kubákové „Moucha“
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Ještě znovu ze školní jídelny…
V minulém čísle SN jsme
uvedli v rozhovoru s Mgr. Ludmilou
Plachou možná trochu zavádějící
informaci o počtu strávníků ve škole.
Mluvilo se totiž pouze o dětských
strávnících, ale ve skutečnosti se vaří
pro mnohem více osob. Školní jídelna
je totiž navštěvována a využívána i
mnoha dalšími dospělými strávníky
z řad široké veřejnosti. Oslovili jsme
tedy přímo vedoucí školní jídelny
paní Jiřinu Hačkovou.
Tak jak to tedy ve skutečnosti
se stravováním ve školní jídelně je?
Jaký je současný celkový počet
strávníků?
Celkem máme 267 strávníků.
Z toho : 121 žáků ZŠ,
46 dětí MŠ,
30 zaměstnanců ZŠ,
70 cizích strávníků
( Město Strmilov + ZD
Strmilov + důchodci ).

SPORT…
O strmilovském sportu a
jeho historii jsme psali již v minulém
čísle SN.
Tentokrát
jsme
oslovili
přímo jednatele TJ Jiskra Strmilov
Jiřího Čermáka a zeptali jsme se ho
na několik aktuálních událostí tohoto
roku.
Pane Čermáku, letošní rok byl
v mnoha směrech jubilejní. Jaké
významné akce letos TJ Jiskra
pořádala?
Můžete
je
stručně
zhodnotit?
V roce 2009 byla činnost TJ
zaměřena nejen na sportovní část, ale i
na kulturní vyžití občanů Strmilova.
V okresních soutěžích máme
přihlášena 4 mužstva. Minižáky, mladší
žáky, dorost, muži. Hlavně v podzimní
části soutěží se nám začalo dařit, což se
projevilo i v zájmu občanů o naše
utkání.
Chci zde veřejně poděkovat
vedoucím mužstev panu Miroslavu
Dohnalovi, Martinu Novákovi, Vlastovi
Lehejčkovi,
Horymíru
Hanzalovi,
Milanu Berkovi a Jindřichu Urbanovi za
jejich obětavou práci při vedení
mužstev. Zároveň zde chci poprosit
všechny, kteří by nám chtěli při práci
s mládeží pomoci, aby se s vedoucími
mužstev spojili. V této oblasti je pomoc
velice vítaná.
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Jmenovala
jste
cizí
strávníky, mohou se přihlásit k
odběru obědů i jiné soukromé
osoby? Pokud ano, jaké jsou
možnosti a podmínky odebírání
obědů pro veřejnost?
Stravování pro veřejnost je
možné, zatím to kapacita dovolí. Jídlo
však jen do jídlonosičů ( musíte mít 2
ks na výměnu).
Oběd v plné výši stojí
49,- Kč. Obědy jsou připraveny k
odběru v 11 hodin. Odeberete si
jídlonosič plný a na výměnu tam
necháte jídlonosič prázdný .

Odhlásit obědy lze každý den
od 7 hodin do 14 hodin na stejném tel.
čísle. Ale ráno na tentýž den pouze do 7
hodin 15 minut.
Jste
školní
jídelna,
předpokládá se trochu jiný jídelníček
než má klasické pohostinství…
Vaříme zdravě a to podle tzv.
SPOTŘEBNÍHO KOŠE POTRAVIN
(což je zařazování ovoce, zeleniny, ryb,
luštěnin
atd. tak, aby splňovalo
předepsané požadavky na jejich
zastoupení v % ).
Děkuji za informace. VV

Co když se u Vás nebudu
chtít stravovat každý den? Je také
možnost oběd odhlásit?
Obědy nemusíte brát každý
den . Můžete si přihlásit jen některé
dny v týdnu. Jak se přihlásit : nejlépe
na konci měsíce a to paní vedoucí J.
Hačkové na tel. číslo :384 388 195.

Ve spolupráci s občanským
sdružením KRAFT již třetím rokem
pořádáme
letní
koncerty
na
fotbalovém hřišti. Letos zde hrála
skupina Kryštof s
Richardem
Krajčem.
Tyto koncerty jsou
veřejností hojně navštěvovány.
5. 9. 2009 jste při příležitosti
65 let kopané ve Strmilově oceňovali
bývalé hráče, z nichž někteří byli při
samém zrodu kopané. Můžete
oceněné vyjmenovat? Jak oslavy
probíhaly?

Ludvík Steinhauser
František Tuček
Zdeněk Tuček
Jaromír Vobr
Jan Zikmund
Oceněni byli i bývalí hráči z let
1983 – 2009:
Jaroslav Beran
Jiří Brach
Jiří Čermák
Karel Doškář a
Jiří Novotný
Za informace děkuje VV

Oslavy 65. výročí založení
kopané ve Strmilově jsme rovněž
připravovali s občanským sdružením
KRAFT. Na 5.9. bylo pozváno
mužstvo bývalých reprezentantů
Československa, kteří sehráli utkání
s mužstvem KRAFTu. Před utkáním
předali zástupci TJ Jiskra Strmilov a
města diplomy s poděkováním všem
žijícím hráčům, kteří se podíleli na
fotbalových začátcích ve Strmilově.
Je to těchto 11 pamětníků, kteří se
věnovali sportu v letech 1944-1962:
Jaroslav Dobrodinský
Jiří Dejmek
Jan Hájek
Miroslav Hačka
František Pazour
Jiří Skuhra

5.9.2009 – ocenění bývalých
sportovců z let 1944-1962, čestná
uznání předal J. Jůn
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Vícemistryně Čech v šachu
je ze Strmilova
Poslední říjnový
týden se
v Harrachově
uskutečnilo
tradiční šachové mládežnické
mistrovství Čech, kterého se s
velkým úspěchem zúčastnila i
jihočeská výprava.
Stejně jako v minulých
ročnících se prosadily hlavně dívky,
když si přivezly dvě stříbrné medaile.
Anna
Steinhauserová
ze
Strmilova, která má z předcházejících
šampionátů už osm titulů mistryně Čech
nebo České republiky, je aktuální
vicemistryní v kategorii dívek do 16 let
a v minulosti
podobně
úspěšná
Jana
Maříková z Veselí nad Lužnicí skončila
druhá mezi šachistkami do 14 let.
„Obě přitom v průběhu celého
klání

Jaroslav Sládek
stříbrný a zlatý

–

král

Mise
splněna,
Budapešť
dobyta! Přesně tak nějak by mohla
vypadat poznámka v diáři Jaroslava
Sládka. Ten se společně s Pavlem
Šulistou představil v sobotu 17.10.2009
společně s českou výpravou v maďarské
Budapešti na turnaji Judgement Day
v armwrestlingu, kde potvrdil, že je
v současné době nejlepším závodníkem
AWK Strmilov.

Jaroslav Sládek
Na šestý ročník tohoto turnaje
se sjeli závodníci z Česka, Slovenska,
Maďarska, Polska, Turecka, Finska,
Srbska, Indie, Řecka a Belgie. Jaroslav
Sládek soutěžil v kategorii masters
(tedy v kategorii závodníků nad 40 let)
a velmi se mu dařilo.
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místo v konkurenci osmi desítek
šachistů v kategorii chlapců do 12 let
mu zajistilo účast na jarním mistrovství
republiky.
Spolu s ním se tam představí i
českobudějovický Ondřej Hlaváček,
jenž se skvělým závěrem turnaje
probojoval v kategorii chlapců do 14 let
mezi dalšími 63 účastníky na devátou
příčku.
Jihočeskou výpravu mladých
trápila chřipka a Maříková šachistů tvořili hráči ze Strmilova,
dokonce
turnaj
nedohrála,“ Českých Budějovic, Tábora, Bechyně,
poznamenal otec a trenér úspěšné Veselí nad Lužnicí a Týna nad Vltavou.
šachistky Ludvík Steinhauser.
Výborného výsledku dosáhla
(článek
jsme
převzali
také táborská Lada Doležalová, která z Jindřichohradeckého deníku, foto
skvělým
finišem
dosáhla
na z archivu ŠK)
bronzovou medaili v kategorii děvčat
do 12 let.
Také mezi jihočeskými
chlapci byl nejúspěšnější strmilovský
hráč a exmistr Čech Václav
Steinhauser, kterému sice tentokrát
smolně v posledním kole další
medaile těsně unikla na vedlejší
hodnocení, ale páté
Další informační
publikace o Strmilovu
na světě!
K dostání na MěÚ ve
Strmilově.
Charakter turistického
průvodce.
Obsahuje nejdůležitější
praktické informace.
Součástí brožury je
CD.

Jedná se tedy o velký úspěch
pro Jaroslava Sládka a samozřejmě i pro
AWK Strmilov, který si díky němu
připsal
první
cenné
kovy
z mezinárodních soutěží. Pevně věříme,
že by si svými výsledky mohl otevřít
V soutěži na levou ruku ho o dveře i do oficiální české reprezentace.
prvenství připravil až Maďar Istvan Necháme se překvapit, co nám tento
Macz. Byla z toho tedy stříbrná jedenapadesátiletý borec ještě předvede.
medaile. Na pravou ruku se dokázal
dostat do finále a v něm přetlačil i
Autorem článku a fotografií je
Willyho Deneumostiera z Belgie. Ke Pavel Šulista
stříbrné medaili tak připojil i kov
nejcennější. Musíme podotknout, že
se jednalo o jeho první start na
mezinárodní soutěži vůbec.

STRMILOVSKÉ NOVINY 5/2009

10

Hasiči:
první stojící zleva
velitel Tomáš Kučera,
Jaroslav Paulus,
zástupce velitele
Jarolím Novák, Karel
Urbánek, Vlastimil
Sedlák, Jan Šteflíček,
Luboš Nečeda,
Jaroslav Urban, Rudolf
Séč, starosta SDH Jiří
Sedlák, zleva v dřepu Martin Popelka, Suad
Hanuša, Zdeněk Vlk a
Jan Paulus. Při focení
chyběl Jan Hanuš.
Foto Jiří Sedlák

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH STRMILOV V OBRAZE…

Z HISTORIE…
Letos
byla
odborně
restaurována
socha
Nejsvětější
Trojice, vytesaná ze žuly neznámým
sochařem. Odborníci se shodli, že se
jedná o ohlas práce Z. Lichtenberga
z doby kolem roku 1700. Zpočátku
stála na mírném kopečku za silnicí,
na zděný podstavec byla vyzdvižena
až v polovině 19. století. Zašedlá,
místy zčernalá socha se po odborném
zásahu rozjasnila a my opět můžeme
obdivovat práci dávného sochaře,
obdiv zaslouží i současný sochař
restaurátor.
To, jak socha vypadala před
sto lety, se dovídáme ze Soupisu
památek historických a uměleckých
v politickém
okrese
jindřichohradeckém, vydaném v Praze
r. 1901. „Bůh Otec, tváři velmi
ušlechtilé, má dlouhý vous, od brady se
šířící, v pěkné vločky upravený. Na
hlavě má korunu s křížem.

24.12.
JEDNOTA 6.30-11.30
FLOP
7.00-12.00
OLGA

7.00-11.00

Přes roucho spodní má plášť pod
bradou sepjatý, jenž však nesplývá až
na nohy. Záhyby jsou jednoduché,
málo jest ploch širokých. Bůh Otec
sedě na oblacích, drží nevelký kříž se
Synem pozlaceným, nad nímž vznáší
se pozlacená holubice Ducha sv. Na
zadní straně sousoší spatřujeme
pozlacenou P. Marii, ana stojí na
oblacích.“
Restaurátor
Vladimír
Krninský, akademický sochař, popsal
původní stav sochy i postup
restaurování a zásahy v podrobné
zprávě,
kterou
doplnil
řadou
fotografií. V této zprávě si můžeme
přečíst, že bylo sousoší
vlivem
povětrnosti značně poškozeno, socha
a žulový sokl byly začernalé, místy
byly praskliny. Odmytí povrchu bylo
zvlášť patrné na jemné detailní
modelaci postavy P. Marie na zádech
Boha Otce. Žulový sokl je zdoben
čtyřmi
medailony.
Restaurátor
sousoší a kamenný sokl očistil od

lišejníků a dalších nečistot (holubí trus).
Odstranil staré nevhodné vysprávky,
kámen
zpevnil
opakovaným
napouštěním přípravkem Remmers
Steinfestiger a povrchové praskliny zalil
pryskyřicí. Opravy modelace provedl
směsí žulové drti odpovídající struktury
a barevnosti pojené pryskyřicí. Křížek
z měděného plíšku na vrcholu sousoší
nahradil masivnějším z kovaného železa
(namočen do zinkové lázně a
napatinován). Provedl tvarové retuše na
soše i na blokách soklu a jiné práce.
Další prohlídku a případnou údržbu
doporučuje asi po pěti letech. Náklady
na
opravu
143 880 Kč hradila obec ze svého
rozpočtu a z dotace 85 000 Kč.
V loňském
roce
byla
svépomocí opravena i malá kaplička u
Leštiny.
Z kroniky města

OTVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ O VÁNOCÍCH
25.12
26.12.
27.12.
31.12.
--6.30-11.00
--6.30-14.00
------7.00-13.00
---

7.00-11.00

---

7.00-14.00

1.1.
-----

2.1.
6.30-11.00

---

7.00-11.00

6.30-11.00
17.00-19.00

Vydává Město Strmilov. Povoleno Ministersvem kultury e.č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 400. Odpovědná redaktorka Vlasta
Vondrušová, redakční rada Hana Přibylová, Mgr.Libuše Kubáková. Mgr. Ludmila Plachá. Sazba a kresba V. Vondrušová, tisk
MÚ Strmilov, foto V.Semotán, R.Séč, P.Šulista, K. Frühauf, L. Jirků, M. Kaslová, J. Sedlák,V.Vondrušová,archiv ŠK

STRMILOVSKÉ NOVINY 5/2009

