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Kaple P. Marie při cestě na Č. Olešnou

foto: Vladimír Vondruš

Kalendárium akcí a událostí na podzim



foto: Vladimír Semotán

Pěkně prožité sváteční chvíle
a vše dobré v roce 2011
přeje Město Strmilov.









18. 12. 2010– od 17.00 před MěÚ Strmilov Betlémské světlo (Skaut a YMCA)
19. 12. 2010 – od 17.00 Adventní koncert v kinosále Beseda (JHKO a Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově)
18. 12. 2010– od 15.00 Setkání účastníků a příznivců letních táborů YMCA
Strmilov na faře
25. 12. 2010 – od 20.00 - 5. MĚSTSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES v kulturním domě
9. 1. 2011 – od 18.00 Novoroční koncert s PS SMETANA v kostele sv. Jiljí
22. 1. 2011 – Myslivecký ples v kulturním domě
10. 2. 2011 – od 17.00 Tvořivé odpoledne s malbou na hedvábí
26. 2. 2011 – Školní ples
12. 3. 2011 – Maškarní průvod
13. 3. 2011 – Maškarní karneval MŠ

STRMILOVSKÉ NOVINY 5/2010

Úvodem...

T

ak jsou tady zase. Dny mrazivé. Dny plískanic i sněhových sedláků. Sněhových
vánic a brzoranního prohrnování cest,
chodníků, silnic, stezek a uliček. Ale i dny plné
zářivého slunce a jiskřivého blýskajícího se sněhu na polích a všude, kam oko pohlédne.
Tak jsou tady zase. Dny předvánočních úklidů,
shánění, pečení a chystání. Ale také jsou tady
dny koncertů, řemeslných trhů, betlémů, koled.
Tak jsou tady zase. Dny vánoční a novoroční.
Dny sváteční a trochu nostalgické. Dny strojení
stromečků, rozbalování dárků, smažení kaprů.

Dny setkávání, souznění, vzájemnosti. Dny
potřeby mít někoho rád, dávat, přijímat, radovat se. Těšit se. Možná i plakat. Vzpomínat.
Tak jsou tady zase. Vánoce. Nový rok. A po něm
dny další a další. Někdy také sváteční, jindy spíše
všední.
Ale je dobře, že tu jsou. A je dobře, že to, co
všechno k těm dnům patří, pořád ještě existuje.
A nevadí, že sváteční dny pominou a nastane
zase koloběh těch všedních. Vždyť vlastně každý
den, byť by byl jen všední, může být pro každého
z nás neobyčejný, ba dokonce sváteční.

Stačí udělat si každý den nějakou maličkou
radost. Potěšení. Uvařit si dobrou kávu nebo čaj.
Poslechnout pěknou hudbu. Zasmát se, potěšit
se s rodinou, zastavit se s přáteli na kus řeči nebo
snad v cukrárně na něco dobrého…
Je toho hodně, co se z mála dá udělat.
Přeji nám všem krásné malé radosti ve dnech příštích, ať je v každém z nás to umění radost si
vytvořit a aby těch všedněsvátečních dní bylo co
nejvíce.

Za redakci SN Vlasta Vondrušová

Aktuálně...

Spoluodpovědnost členů nově zvoleného
zastupitelstva za jednotlivé oblasti ve městě
a místních částech
Jaromír Krátký
- starosta - zodpovědnost za všechno
Karel Urbánek
- místostarosta - pracovníci města, lesy, rybníky,
sběrný dvůr
Jiří Čermák
- člen rady + sport všeobecně
Jaroslava Jeřábková
- členka rady
+ Sbor pro občanské záležitosti
Iveta Sýkorová
- členka rady
+ Česká Olešná
Vladimír Adam
- vodovody a kanalizace

Přání…
Vážení čtenáři, milí rodiče a žáci, přejeme
Vám šťastné a veselé Vánoce plné pohody,
klidu a lásky. V nastávajícím roce 2011 ať Vás
provází hlavně zdraví a úspěchy ve studiu,
v práci i v osobním životě.
Mgr. Josef Pulkrab (ředitel školy)

Narodili se…
Vondrů Radek a Daniel, Přibylová Veronika
a Vít Jiří. Vyrůstejte ve zdraví a v pohodě!
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Jiří Brach
- kultura
+ Kulturní dům

Tomáš Kučera
- hasiči
+ bezpečnost

Jiří Eder
- Palupín, Malý Jeníkov, Leština

Jaroslava Smejkalová
- Základní a Mateřská škola
+ SPOZ

Jaroslav Holec
- předseda Kontrolního výboru
+ spolky

Bohumil Souček
- silnice, chodníky, skládky

Ing. Olga Hrbková
- předsedkyně Finančního výboru
+ pozemky, smlouvy ZD
Stanislav Jonáček
- zeleň, hřbitovy, zdravotnictví
Zdeněk Kubák
- spolupráce s podnikateli a firmami

Schváleno zastupitelstvem města Strmilov dne
2. 12. 2010 usnesením č. 4
Ve Strmilově 2. 12. 2010
Jaromír Krátký, starosta

Poděkování…
Vážení Strmiláci!
Nemohl jsem se dočkat, až se bude připravovat první „povolební“ číslo Strmilovských novin, abych
mohl poděkovat všem voličům, kteří mi vyjádřili obrovskou podporu. Všem upřímně děkuji a velice si toho vážím. Také chci poděkovat všem těm, kteří tvrdili, že jsem si svůj VLASTNÍ článek (a to
do jediného písmene) nechal napsat. Tím mi ho ohodnotili vysokou známkou. Je vidět jak málo mě
znáte a pro mě je to signál k další a usilovnější práci.
Všem voličům slibuji, že pokud mi v tom nebude nic bránit, v příštích volbách se budu ucházet opět
o Vaši přízeň.Věřte, že budu zkušenější, odvážnější a ještě usilovnější.
Na závěr chci nově zvoleným zastupitelům popřát bohulibé volební období.
Martin Novák

Upozornění!
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově bude uzavřena od 21. 12. 2010 do 7. 1. 2011
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Branný den se psy ve Strmilově
Kynologický klub ve Strmilově děkuje všem
účastníkům a pořadatelům Branné soutěže.
Ve velmi vydařeném počasí panovala dobrá
nálada devatenácti účastníků v soutěži o zajímavé ceny. Při dobré orientaci terénem na
různých stanovištích se mohli těšit psovodi

se psy na zajímavé disciplíny. Na jednotlivých
stanovištích čekali pořadatelé, kteří ohodnotili jednotlivé úkoly, jako byla střelba ze vzduchovky, zdravověda, ovladatelnost psa a jeho
poslušnost. Za jednotlivé úkoly byli psovodi
odměněni body, které na konci soutěže přidě-

lovala porota. Zajímavé ceny si odnesli nejen
první tři vítězové, nýbrž všichni účastníci.
Děkujeme za hojnou účast převážně přespolním účastníkům a přejeme všem mnoho
radostných chvil se svými psy.
Za K. K. Strmilov hospodář Luboš Jirků

konala 19. 5. 2010 v J. Hradci na hřišti. Jednotlivá družstva byla rozdělena do dvou kategorií
a plnila na různých stanovištích zadané úkoly.
Krásným druhým místem nám jistě členové
neudělali ostudu. Ba právě naopak, můžeme být
na celé družstvo pyšní. Koncem května někteří z nich odjeli na Okresní studijní středisko
do Lomů u Kunžaku. Pobyt trval týden a děti

se zde intenzivně připravovaly na další soutěž,
která pro ně bude o mnoho těžší, protože tento
rok vstupují do vyšší kategorie. Budou zde nejen
nováčky, ale zároveň nejmladšími soutěžícími.
Proto držme jim palce a přejme jim štěstí, budou
ho jistě potřebovat.
Předsedkyně ZO ČČK Strmilov,
Radka Dohnalová

Zdravoťák
Zdravotnický kroužek, neboli zdravoťák, který se
koná jednou týdně, vedou svědomitě a ochotně
Iveta Holcová a Lenka Adamová. Členů nemají
mnoho, zato velice šikovných. Stálými nadšenými členy jsou Lukáš Adam, Martin Nedbal, Pavel
Vosolsobě, Karolína Urbanová a Petra Kolářová.
Jako do rozjetého vlaku, ve finišující přípravě na
soutěž, k nim naskočil Milan Dohnal. Soutěž se

Rozpis svátečních bohoslužeb
v evangelické kapli:

v katolickém kostele

Štědrý večer

22:00 hod

Štědrý večer

21:00 hod

Boží hod vánoční

10:00 hod

Boží hod vánoční

08:00 hod

neděle 26. 12. 2010

10:00 hod

26. 12. 2010

08:00 hod

Silvestr

10:00 hod

Silvestr

17:00 hod

Nový rok

10:00 hod

Nový rok

08:00 hod

Nízkoprahový klub POGO – kontaktní údaje
V budově školy působí od května roku
2010 Nízkoprahový klub POGO, který je
určen jako prostor pro děti, které nemají
v odpoledních hodinách svůj vlastní program, čekají na autobus, chtějí si někde
pohrát. O náplni, akcích uplynulého roku
a plánech do budoucna podají zprávu

v dalších vydáních Strmilovských novin
jeho pracovníci. Na tomto místě jen sdělujeme, že organizačně patří klub pod Diecézní charitu České Budějovice a případné náměty nebo připomínky k práci klubu
je potřeba adresovat panu Štěbetákovi,
telefon 721 725 633, nebo přímo charitě

(telefon: 386 353 120 nebo 386 350 648,
webová stránka: www.charitacb.cz), nikoliv
základní škole! Základní škola nemá k provozu klubu žádné vazby. Diecézní charita
České Budějovice si tyto prostory pronajala
od města Strmilov na dobu, než se podaří
nalézt jiné vhodnější prostory.

Jak slunečnice kvete v zimě aneb tvoření ve Strmilově
V dubnu 2010 se poprvé zrodila myšlenka
vybudovat ve Strmilově prostor pro tvořivé,
zvídavé a pozitivně naladěné lidi každého
věku. Od té doby se podařilo upravit prostory pod městským úřadem v bývalé ordinaci
a čekárně obvodní lékařky. Vzniklo celkem
příjemné místo, kde se schází místní spolky a občas se tu vytváří věci pro potěšení
a radost. V roce 2010 se v tomto duchu uskutečnily tyto akce:
• 9. července: Práce naší mysli
• 6. srpna: Výživou ke zdraví

• 12.srpna: Tvořivé odpoledne s technikou
DECOUPAGE
• 21. října: Tvořivé odpoledne s keramikou
• 4. listopadu: Druhé podzimní tvoření
s pedigem
• 25. listopadu: Adventní aranžmá
Do Slunečnice zatím našly cestu i některé
spolky a společenství strmilovkých občanů.
Pondělky patří hráčkám karet v seniorském
věku, v ten samý den se ještě pravidelně schází děti z Červeného kříže. Občas se v centru
na schůzi sejdou členky Svazu žen a nově

též Ženské Amatérské Seskupení ŽAS, jenž
nás v listopadu pobavilo v místním kinosále
svým cestovatelským programem.
Do nového roku 2011 všem pozitivním lidem
s chutí se scházet a hrát si přejeme hodně
příjemně prožitého času a nápadů na další
akce. Centrum „U Slunečnic“ je otevřeno pro
všechny. Pravidla využití společenských prostor i nabídky forem spolupráce si lze přečíst
ve vitríně před městským úřadem. Pro radost
jsou tu i fotografie z našich akcí.
Vše dobré přejí vaše slunečnice
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Co se stalo v obraze

Den otevřených dveří v ZŠ 9. 10. 2010 (foto V. Semotán)

Den otevřených dveří v ZŠ 9. 10. 2010 (foto V. Semotán)

Koncert Slávka Klecandra 9. 10. 2010 (foto Luboš Jirků)

Branný den Kynologického klubu 15. 10. 2010 (foto Luboš Jirků)

1. veřejné zasedání nového zastupitelstva 11. 11. 2010 (foto Luboš Jirků)

Zábavný večer S písničkou na výlet se skupinou ŽAS 26. 11. 2010 (foto V. Semotán)

Tvořivé odpoledne s adventní vazbou
25. 11. 2010 (foto J.Sedláková)
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Tvořivé odpoledne s keramikou
21. 10. 2010 (foto V. Vondrušová)

Tvořivé odpoledne s pedigem
4. 11. 2010 (foto V. Vondrušová)
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Mikuláš ve školce

Mikuláš, anděl a čerti navštívili 1. 12. 2010 cvičení maminek s dětmi

(foto: Martina Jahodová)

Spolky a organizace

VŠUDE DOBŘE, DOMA … 5.
Posledním regionem, který jsme ještě při
našich jihočeských putováních nenavštívili,
bylo šumavské Prachaticko.
Počasí na konci září bylo chladné a deštivé
a ani v sobotu, pětadvacátého, to nevypadalo,
že by se chtělo umoudřit. Ráno sice nepršelo, ale cestou již ano a za Vimperkem jsme se
již místy nořili do mlhy, kterou většina z nás
znala pouze z filmu „Král Šumavy.“ Kdykoliv
nás však mlha vypustila, odměnou nám byl
nevšední pohled na okolní lesy, které se v mlze
doslova koupaly.
Minuli jsme nejvýše položenou železniční stanici v Čechách – Kubovu Huť a po chvíli nás již
vítala naše první zastávka – LENORA.
Zde byla naším hlavním cílem obecní pec, ve
které se veřejně peče každou poslední sobotu
v měsíci a to od dubna až do prosince.
Nejen o její historii, ale i o současném pečení nám velice poutavě vyprávěl pan Augustin
Sobotovi, výkonný člen Velké Lóže Pecařské.
Na závěr jsme si všichni dohromady zazpívali
známou pecařskou hymnu „Pec nám spadla“
a pak už se mistr pekařský dal do práce. Vymetl pec, vyzkoušel její správnou teplotu a začal
do ní sázet první dávku plechů s krásně umotanými houstičkami a velkými česnekovými
plackami. Po chvilce se z pece začala linout libá
vůně a netrvalo dlouho, kdy se krásně vypečené dobroty vyndávaly k částečnému zchladnutí. A pak už se jen ochutnávalo. Voňavé dobroty rychle mizely a zbylí ochutnávači čekali
na další dávky. Ochutnávka byla pro všechny
úplně zdarma, pouze kdo chtěl, mohl přispět
do kasičky na dobročinné účely.

Součástí programu byla i ukázka zdobení perníčků. Zájemci si mohli připravené perníčky
sami nazdobit, či si vzít recept na toto voňavé
cukroví. Na pečení chleba jsme již z časových
důvodů nečekali, ale při odchodu jsme si mohli ještě jednou připomenout moudro od pece:
„Chléb je práce, práce je chléb, chléb je život.“

Sama Lenora je nejmladší šumavskou obcí.
Byla založena až v r. 1833 pro potřebu sklářské
huti. V současné době je však sklárna již několik let zavřená. O její historii a výrobcích, které
patřily k nejvyhledávanějším v Evropě, se lze
poučit v místním Sklářském muzeu.
Od muzea jsme se pěšky vydali ke kryté lávce
přes Teplou Vltavu – rechli, která v minulosti
sloužila k manipulaci s plaveným dřevem. Za
stálého drobného deště jsme se vrátili k autobusu a vydali se dál.
Směrem na Volary, přibližně v půli cesty, míjíme odbočku na Soumarský most, který byl

svého času jediným přechodem přes Teplou
Vltavu na nejstarší a nejvýznamnější trase Zlaté stezky z Pasova do Prachatic.
Na chvíli přestalo pršet a tak jsme si mohli
vychutnat stoupání na Libínské Sedlo a krásné rozhledy při prudkém klesání k bývalému
okresnímu městu – PRACHATICÍM.
Zde jsme si nejprve užili osobního volna, abychom se později sešli ke společné prohlídce
města.
U bývalé staré radnice na nás čekala paní
průvodkyně a začala nás seznamovat s historií města. Docela nás překvapilo, že je Velké
náměstí poměrně malé, ale o to větší dojem na
nás zanechalo množství historicky velice cenných staveb po jeho obvodu, spolu se zajímavou kašnou v jeho středu.
Opět začalo hustě pršet, a tak jsme byli všichni rádi, že další výklad již probíhal v kostele sv.
Jakuba Většího – nejvýznamnější místní církevní památce.
Za stálého deště jsme se vraceli zpět k parkovišti, abychom se domluvili na změně programu.
A tak jsme se, namísto plánované prohlídky
Dívčího kamene, ocitli zhruba po třiceti km
v útulné hospůdce na češnovické návsi. Každý
si objednal svůj zaručeně osvědčený nápoj /či
nápoje/ pro zahřátí a po chvilce se již nezdál
ani ten déšť už tolik protivný.
Pršelo i celou cestu domů, ale většina z nás se
utěšovala faktem, že i když jsme si původně
představovali počasí úplně jiné, kde jinde bychom mohli zažít to pravé – ŠUMAVSKÉ ?!?!
Za ZO ČSŽ Hana Přibylová
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Kultura

Co je to „ŽAS“?
Nabízejí se různé asociace. Některé přímo
úŽASné. Ovšem ve skutečnosti je to na podzim narychlo „spíchnuté“ Ženské Amatérské
Seskupení s počtem členek 11 pod kulturní
komisí města, které se rozhodlo ve svém
volném i ne moc volném čase zabývat tvorbou zábavy pro naše spoluobčany. Pevným
pilířem a garantem funkčnosti seskupení se
stala scénáristka a konferenciérka v jedné
osobě Hana Přibylová. Při velice náročných
divadelních zkouškách (nejsme totiž študované herečky), jsme také ovšem poznaly
i další velice přínosnou Hančinu vlastnost
– tvrdé kibicování, které ovšem ve všech
případech po veškerých dosavadních zkušenostech bylo a snad ještě bude k dobru věci,
tedy k dobru veřejných produkcí. Jediným
mužem, ovšem neméně důležitým, externě i jinak jdoucím na ucho – totiž zajišťujícím zvukovou kulisu našich exhibicí - je
pan Jaroslav Emmer. O svaté trpělivosti by
mohl povídat! Prvním počinem ŽASu byl
listopadový zábavný pořad s názvem S písničkou na výlet a navázal na zábavný večer

z minulého roku (S písničkou za módou),
jehož pořadatelem byla tehdy ještě ZO ČSŽ.
Tímto tedy chceme velice poděkovat všem
našim příznivcům za podporu nejen během
zkoušek, ale hlavně divákům za skvělé přije-

tí při našem premiérovém vystoupení. A pro
všechny holky ze skvělé party mám výzvu
a vzkaz od režisérky! Držte se, protože jen
ženy ví, čeho jsou ženy schopny…!
Vlasta Vondrušová

MċSTO STRMILOV
vás srdeþnČ zve
na

5. M4STSKÝREPREZENTA,NÍ
PLES
DO KULTURNÍHO DOMU VE STRMILOVċ
DNE 25. PROSINCE 2010

Setkání účastníků
a příznivců letních táborů
YMCA Strmilov
se koná v neděli 18. prosince
od 13:30 hod
na fotbalovém hřišti.
Všichni jste srdečně zváni.

Betlémské
světlo
V sobotu 18. prosince v 17:00 hod před
MěÚ Strmilov. Přijďte si zazpívat koledy
a podělit se o tento vzácný dar.
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Û Ples bude zahájen ve 20.00 vystoupením mažoretek z Telþe
Û
Û K tanci hraje kapela SPEKTRA z Kamenice nad Lipou
Û CENA VSTUPENKY JE 90,- Kþ a budou V PěEDPRODEJI
v kanceláĜích MČstského úĜadu ve StrmilovČ od 6. 12. 2010.
Û
Û Vstupenky jsou místenkové a budou zároveĖ SLOSOVÁNY pĜi
pĤlnoþní TOMBOLE s hodnotnými cenami.
Û Hlavní cena – velký LCD televizor

Adventní
koncert
Novoroční
koncert
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
a Jindřichohradecký komorní orchestr Vás
zvou na Adventní koncert, který se uskuteční v neděli 19. 12. od 17 hodin v sále
Beseda Kulturního domu.

zve na Novoroční koncert Pěveckého sboru
Smetana, který se bude konat v neděli 9. 1.
od 18 hodin v kostele sv. Jiljí. Na programu je pásmo koled J. Laburdy a Česká mše
vánoční J. J. Ryby.
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Škola

Co se dělo a co se chystá ve škole
V sobotu 8. 10. se konala dlouho připravovaná
akce. K 80. výročí otevření nové budovy školy
jsme uspořádali oslavu. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout vybavení celého objektu, na
odpolední besídce vystoupili žáci školy, v jídelně proběhlo setkání s bývalými učiteli a celý
program byl uzavřen vystoupením Jindřichohradeckého komorního orchestru. Účast návštěvníků na všech akcích byla obrovská.
Kdo se pohybuje kolem školy, jistě si již všiml,
že na škole visí tabule oznamující probíhající
projekt „ZŠ Strmilov pro lepší jazykovou přípravu, využití ICT a EVVO“. Nadále realizujeme

činnosti související s grantem. Fungují kroužky
– počítačový a přírodovědný, žáci byli navštívit
střední školy v Třešti a Dačicích, uskutečnila se
soutěž s environmentální tematikou.
Škola se také zapojila do projektu Židovského
muzea v Praze. Od muzea jsme dostali cibulky
žlutých krokusů, které děti 19. 11. vysadily kolem
školy. Výsadba proběhla jako připomínka jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších
dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou Židé nosili
během nacistické okupace. Pokud se vše podaří,
tak cibulky krokusů vykvetou na konci ledna

nebo na začátku února kolem Mezinárodního
dne památky obětí holocaustu (27. ledna).
Možná někteří z vás již slyšeli o projektu MŠMT
EU peníze školám. Podali jsme si projekt
s názvem Lepší cesty ke vzdělání, který nám byl
schválen a jeho realizace začne od 1. 2. 2011.
V pondělí 17. ledna 2011 od 13.00 - 16.30 hodin
proběhne zápis dětí do 1. třídy. Kromě zápisu,
kam přijdou děti se svými rodiči, se přijdou
ve 2. pololetí budoucí prvňáčci podívat do školy
za svými staršími kamarády, aby si zkusili, jaké
to v té škole je.
Mgr. Lída Plachá

podívat, co se na statku dělá. Dojili jsme krávu
jak ručně, tak strojní technikou.
Třetí den jsme zase šli do zimní haly v Langnau, tentokrát jsme se nedívali na trénink, ale
sami jsme bruslili. Mně to osobně moc nešlo, ale
později jsem se rozbruslil tak, že jsem neuměl
zabrzdit, a proto jsem spadnul na zadek. Naobědvali jsme se ve škole a vyrazili do haly nedaleko

vlastní muffin, na který si dal různé cukrovinky a perník. Výrobek jsme si potom mohli
sníst. Po návštěvě ve firmě Kambly si mě rodina vyzvedla a jeli jsme kolem Trubschachenu,
kde jsem fotil přírodu o sto šest.
Poslední den v Trubschachenu jsme měli v programu napsáno, že pojedeme lanovkou na horu
Marbachegg, ale protože se špatné počasí stále
nelepšilo, šli jsme hrát minigolf. A místo plánovaného pěšího výletu jsme jeli autobusem. V minigolfu vyhrál Štěpán Prokeš se stejným počtem
bodů jako Markéta Vobrová. Po minigolfu jsme
jeli do sýrárny, kde jsme zhlédli výrobu sýra jak
ručně, tak i strojově. Poté jsme si mohli vyrobit
svůj vlastí sýr, který nám Švýcaři přivezou (pouze
půlku), až k nám přijedou. V sýrárně jsme si také
mohli koupit sýr.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Zürichu,
prohlédli jsme si letiště, na kterém přilétala a přistávala letadla z různých koutů světa. V Lüzernu jsme navštívili dopravní muzeum. V muzeu
jsme viděli např: starodávný vlak, který jezdil po
zubatce na horu Pilatus u Lüzernu.
Pobyt ve Švýcarsku se mi moc líbil, i přestože nám
počasí moc nepřálo. Poznal jsem novou zemi
a nové kamarády.“
Děkujeme za báječné zážitky a doufáme, že od
nás v dubnu budou Švýcaři odjíždět stejně nadšení, jako jsme byli my.
Mgr. Hanka Tylková

Švýcarsko
V týdnu od 16. – 22. října 2010 se žáci naší školy
zúčastnili výměnného pobytu ve Švýcarsku. Se
svými kamarády se předem seznámili prostřednictvím dopisů a mailů, a tak nejeli do neznáma.
Přesto by se atmosféra ve vlaku, přijíždějícího na
nádraží partnerského města Trubschachen, dala
krájet. Všichni byli nervózní z toho, co je čeká,
a zda ve svých jazykových dovednostech obstojí.
Program návštěvy byl opravdu nabitý, nejlépe to
ve své práci popsal Filip Bláha (7. třída):
„Dne 16. 10. 2010 v 18:25 hodin jsme se sešli na
vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci, aby začal
náš dlouhý výlet do Švýcarska za našimi novými
kamarády. Cesta byla nekonečně dlouhá, ale za
to, co nás čekalo, to stálo. O půlnoci jsme přijeli
do Prahy a po půlnoci jsme vyrazili autobusem
Student Agency do Zürichu, tam jsme si prohlédli
zoo, kde se mi nejvíce líbilo, jak se opice praly mezi
sebou. Odpoledne jsme přijeli do Trubschachenu,
tam na nás již čekali naši kamarádi a kamarádky,
u rodin jsme se vybalili a přespali.
Druhý den jsme ráno šli do školy a navzájem
jsme se všichni seznámili a poté jsme šli pěšky do Langnau, kde jsme se vykoupali v bazénu. Když jsme se dostatečně utřeli po řádění
v bazénu, šli jsme zimou venku do haly, kde
hraje hokej Tigers Langnau, a viděli jsme trénink hokejistů v Langnau, momentálně jsou 6.
v tabulce Extraligy. Krátce po obědě jsme šli na
statek v Trubschachenu sbírat jablka a také se

školy, kde jsme si zahráli švýcarský národní sport
Schwingen. V tomto sportu si musíte obléknout
speciální šortky, chytit soupeře za ně a vaším úkolem je soupeře shodit na zem tak, aby se dotknul
lopatkami země. Nejlepší hráči ze Strmilova byli:
Markéta Vobrová a Vladimír Pacal, který přepral
i staršího Štěpána Prokeše!
Další den jsme se ráno probudili a věděli
jsme, že budeme mít náročný program, protože jsme měli v plánu výlet do obce Trub
k farmářovi, kde jsme vodili lamy. Také jsme
si zajezdili na koni. A odpoledne následovalo
pečení ve firmě Kambly. Každý si upekl svůj

Fotografická soutěž
V letošním ročníku fotografické soutěže se sešlo
pouhých osm snímků. Trochu mne to mrzí, protože
považuji digitální fotografii za vynikající současné
médium, které umožňuje mladým lidem vyjádřit se
způsobem jim vlastním - za pomocí moderní technologie, rychle a přitom velmi efektivně. Všechny
zaslané snímky jsme zařadili do jedné kategorie,
máme tedy jen jednoho vítěze. Shodla se na něm
odborná porota ve složení Klára Zdeňková a Stanislav Maxa. Oba zkušení fotografové přihlédli jak
k věku dětí, tak i k technickým možnostem jejich

fotoaparátů a ohodnotili kladně všechny snímky.
Na každém lze najít zajímavé momenty a nápady. Vítězem 3. ročníku Velké fotografické soutěže
se stal Lukáš Adam ze šesté třídy s fotkou „Boj
o potravu“. Všem fotografům děkuji za účast a přeji
hodně úspěchů při lovu beze zbraní. Dík patří také
Kláře Zdeňkové a Stanislavu Maxovi za jejich ochotu a čas. Velmi rádi využijeme nabídky Národního
muzea fotografie v J. Hradci a zúčastníme se jimi
nabízených fotografických seminářů.
Mgr. Hanka Tylková
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Znáte pomístní názvy a jména na Strmilovsku?
Chodíte do Benedova kazu Černou nebo Jiráskovou ulicí? Je nejstarší místní školní budova čp.
276 na Machově kopci nebo v ulici Pod Farou?
A pražírna kávy je v Pazdernách, v ulici Sv. Čecha,
nebo v Kunžatecké ulici? Znalý čtenář jistě přidá
další příklady starého a současného názvu. Pomístní jména se časem mění, jenom některá zůstávají po staletí téměř stejná – Šaratle, Houšťata, Na
Směnách, Padělky, Šejby, Dubná, les Vysoký, Klátovec, Višňovce, V Ochozech, Jitra, Klechtačka…
Názvy Za Pachtovými, Čadkova stodola, Sejrkův
a Machův kopec, Kopytářka, Kubelák, Kondrysák, Havlák a další připomínají bývalé majitele
či obyvatele. V Jiráskově ulici kdysi bydlel všemi
vážený sedlák Černý, a ulici se proto říkalo Černá,
i když v jeho domě bydleli Krafkovi a pak Bínovi. Před válkou byla ve Strmilově kromě Jiráskovy ulice a ulice Sv. Čecha, také ulice Havlíčkova,
Vrchlického a Třebízského, ale i tehdy se říkalo
Nová, Dlouhá a Zahradnická. Původ těchto jmen
je zřejmý. Po požáru náměstí byly postaveny nové
domy – Nová ulice, také se jí někdy říkalo Krátká,
je krátká, zatímco vedlejší ulice je dlouhá. Domy
v Zahradnické ulici byly postaveny na zahradách,
vždyť se i nyní může některými zahradami projít
z Dlouhé ulice do Zahradnické. Pohlednice z 20. let
zachytily podobu Masarykovy ulice a Wilsonovy
třídy, ale i tehdy se říkalo na Braně a ve Studenské
ulici. Názvy, kterými chtěli strmilovští radní uctít
významné osobnosti, se nevžily, protože tabulky
s těmito „závadnými“ jmény byly na počátku okupace sundány. Pak se musely odstranit všechny české nápisy, protože bylo nařízeno označení německo-české, a strmilovské ulice zůstaly bez označení
nejen po dobu okupace, ale až do osmdesátých let.
Jména mohou o daném místě leccos zajímavého
napovědět, dozvíme se, komu místo patřilo, co se
tam kdysi dělo, co se tam nacházelo, co tam rostlo... Na Braně stávala brána, v pazdernách se sušíl
len a ze lněných vláken se odstraňovalo pazdeří.
Kaz je neúrodná kamenitá část pole, v kazu mezi

silnicem k M. Jeníkovu a k Leštině lámal kameník
Beneda kámen. Kvalitní kámen se těžil ve Vysokém, kámen na stavbu a opravu silnic se těžil za
Vobišovým zájezkem (za hospodou Ve Mlejně),
Na Kamenitém a jinde. Při dobývání kamene na
Šibenném vršku nalezli dělníci r. 1935 lidské kosti,
kdysi tam stávala šibenice.
Šaratle je starší název části Hamerského potoka,
voda se od mostu k zájezku šárá, šourá, pomalu
teče. Podle V. Martínka může být jméno odvozeno z německého příjmení Šártl stejně jako jméno
Houšťata může být z německého „hof štadt“, tj.
městský dvůr, nebo z českého houští, houština.
(Josefský katastr uvádí Na hoštatě.) Označení
„na černejch blatech“(bývalá rašeliniště) se už
dávno neužívá, ale ještě před necelými sto lety
si lidé z Pazderen rašelinu – borky vozili od
Komorníka a sušili je, aby měli v zimě čím topit.
Na Směnách byly pozemky, které si lidé mohli
najímat a vyměňovat, nebo to jsou pole a louky,
které vrchnost směnila za pozemky zatopené při
stavbě rybníků Komorník a Hejtman. Padělky
jsou lány rozdělené na menší díly, nebo oddělené
od panského pole. Padělek je dílec pole nebo louky. Šejba (Přední a Zadní), V Šejbech – asi místo
vybrané pro první mýcení lesů. Podle V. Martínka tudy vedla solní stezka a byl zde nalezen zbytek neolitického kladívka.
Původ některých jmen je zcela zřejmý - Dubná, Višňovce, V Olší, U Březiny, U Bučku. Zmíněné stromy
tam asi nenajdeme, ale kdysi tam určitě rostly. Ve
Vochozích – ochoz, ochoza je díl lesa, vyměřený
pozemek, les, jehož hranice mohl úředník pohodlně obejít. Obcizna je majetek obce, bývalo tam
pastviště, také Příhon vlastnila obec, vyháněl či
přiháněl se tudy dobytek na pastvu. Jména Ve
Vrchu, Na Velkých kopcích a Podolí vyjadřují polohu pojmenovaného místa. Místo „jdu přes Podolí“
někdo dosud říká dříve běžné „jdu pozdůlu.“ Nivka – niva je rovné pole nebo louka. V Jitrách, Jitra
– jitro je plošná polní míra.

Původ některých názvů lze jen obtížně odhadnout - Na Hodánském, Na Pentách, V Polsku,
V Radouchovech. Poslední název se téměř neužívá,
na nových mapách je už jenom rybník Radouch
a označení Amerika. Ve Vlastivědě moravské,
Telečsko (Brno 2005) je mezi zaniklými středověkými vesnicemi uveden také Radouchov u České
Olešné. Její název mohl být odvozen od osobního
jména Raduch, Radouch. A proč název samoty
Amerika? Posuďte sami. František Nořinský postavil v Radouchovech roku 1863 dům a dva rybníky
a chtěl postavit vodokovárnu. Odstěhoval se do
Radouchov v době, kdy jiní odcházeli za prací do
ciziny. Roku 1865 odjel ze Strmilova do Ameriky
Baštář, r. 1868 Filip Wolf, r. 1869 Hrnčíř, r. 1883
pět osob. Druhý dům byl v Radouchovech postaven počátkem 20. století, ale to už se samotě říkalo
Malá Amerika nebo jenom Amerika.
Některá dříve známá jména se vytrácejí, jiná vznikají. Pomístní jména v sobě skrývají zajímavé
informace a jsou cenným zdrojem pro poznání
minulosti. Stará jména zapsal V. Martínek ve Vlastivědě Jindřichohradecka a my bychom měli příštím generacím zachovat jména současná. Pomozte
Strmilovským novinám sepsat jména rybníků, studánek, cest, lesů a polí, ulic, chalup. Budeme rádi,
když nám napíšete na mail knihovna@strmilovsko.
cz, zajdete do knihovny, nebo za paní Jaroslavou
Sedlákovou na městský úřad. Stačí trochu zavzpomínat, nebo třeba jen chvíli popovídat si nejen
o historii našeho města. Vždyť i v příběhu každého
z nás je uchována spousta zajímavých informací,
které obohatí kroniku a městský archiv.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Libuše Kubáková

Hledám k seznámení kamarádku
nebo i kamaráda v důchodovém věku
ve Strmilově.

Telefon: 384 392 059

Sport
Termínová listina turnajů ve cvrčkovi
8. 1. 2011 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“ - I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ - Liga 2011
Úvodní turnaj Ligy 2011. Po tomto turnaji budou předány všem, kteří odehráli nejméně 15 turnajů ligy, pamětní listy
k výročí 10 let turnajů ligy ve cvrčkovi. Čtyřiadvaceti nejlepším hráčům po 10 letech budou předány i věcné ceny.

5. 2. 2011 od 13.00 v hotelu „KOMORNÍK“ - „STRMILOVSKÝ POHÁR“ - XVI. ročník
Tento turnaj je OPEN.

5. 3. 2011 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“ - II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ - Liga 2011
2. 4. 2011 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“ - III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ - Liga 2011
7. 5. 2011 od 17:00 v hotelu „KOMORNÍK“ - „TURNAJ DVOJIC“ - 3. ročník
4. 6. 2011 od 14.00 v hotelu „KOMORNÍK“ - „TURNAJ NADĚJÍ “ - 6. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro profesionální hráče turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při
turnaji předpokládaná. V hracím prostoru – jídelna v hotelu - po dobu turnaje zákaz kouření.

Halové turnaje v sálové kopané
V rámci přípravy na druhou část sezóny 2010-2011
pořádá Jiskra Strmilov pět turnajů v sálové kopané:
15. 1. 2011

muži

22. 1. 2011

dorost

29. 1. 2011

mini žáci

26. 2. 2011

KRAFT – starší páni

05. 3. 2011

starší žáci

23. 4. 2011

volejbal – bude upřesněno

Zveme příznivce fotbalu na tuto zajímavou podívanou. Občerstvení zajištěno.
Výbor fotbalového oddílu
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