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Krásné léto, hodně sluníčka, tepla, pohody, odpočinku
nejen v době dovolených a pěkné zážitky při cestování
přeje všem našim čtenářům redakce SN...
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J

e tady léto a s ním spousta aktivit, akcí, letních radovánek, výletů,
dovolených, ale také práce (či pro
někoho relax) venku, na zahradě. Ale
když se ohlédneme za uplynulými třemi měsíci, určitě nemůžeme tvrdit, že
by toho všeho bylo málo. I když zrovna
nebylo léto a právě moc tepla také jaro
nepřineslo, aktivit a akcí se v našem městečku sešlo hodně.
Práce? Té je vždycky dost. Někdy se kvůli
jedné nestíhá ta druhá a další. Ale vše se
musí řádně vyvážit.
Možná, že těch dovolených nyní trochu
přibude. Ale celkem lze konstatovat, že
pokud lidé chtějí, nějaký důvod k radosti
si najdou v jakémkoliv období a za jakéhokoliv počasí, i když zrovna tu dovolenou nemají. A pokud chtějí, tak si také
najdou čas navštívit nějakou veřejnou
akci, zapojit se do různých aktivit, vyrazit na výlet…
Když se začtete do tohoto čísla SN, zjistíte, že se toho za tu krátkou dobu od
vydání posledního čísla opravdu událo
mnoho. Někdy člověka, který má co do
činění s organizací, byť sebemenší akce,
zamrzí ty neustálé řeči a kritiky o tom, že
„...se tady vůbec nic neděje…“.
Ale jen se podívejte, co se tu všechno
(i když pro některé trochu v malém, ale
přece) nabízelo, nabízí a nabízet snad,
doufejme, ještě dlouho bude!
Píšu záměrně „doufejme“. Ono totiž to,
zda se tady něco bude dít, záleží na mnoha faktorech. V první řadě na lidech, kteří se do organizování aktivit a různých
akcí pouštějí. Pokud to udělali, museli
pro to mít již předem nějaký důvod,
našli smysl toho konání, cíl, kterého
chtěli dosáhnout. Mělo to smysl pro ně
samotné, ale hlavně pro ty, pro které se
akce pořádaly a pořádají. Byť by to mělo
směřovat „pouze“ k pobavení. Neodradily je obavy z toho, že třeba nikdo
nepřijde, že s tím neprorazí. Nevzdali
to. A v druhé řadě opět záleží na lidech
– těch, kteří přijdou, zajímají se, chtějí se
bavit, zapojit.
Podpořme tedy snahu těch, kteří dobrovolně dávají svou kreativitu, energii,
volný čas a někdy i peníze pro pár hodin
(někdy i minut) Vašich radostí. Přijďte
se podívat na to, co se tady vůbec děje
– a že se děje! Nečtěte o tom jen zprávy
v novinách.
Vždyť jaká je lepší odměna pro pořadatele, ale i všechny návštěvníky dění, než
když si mohou všichni dohromady říct:
Povedlo se!
Vlasta Vondrušová
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Aktuálně, pozvánky...

Z matriky…
V červnu 2010 byly na Městském úřadu ve Strmilově slavnostně uvítány do života tyto děti: Kamila
Nušlová, Vendula Štěrbová, Tereza Dvořáková, Ester Ažaltovičová, Karel Urbánek a Natálie Popelková ze Strmilova. Dalším novorozencem je Dušan Galba z České Olešné. Ať se Vám mezi námi líbí!

foto: archív

Úvodem …

Volby do obecních zastupitelstev 2010 - VÝZVA
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do
obecních zastupitelstev na den 15.–16. 10.
2010. Redakční rada se domnívá, že není vhodné umisťovat volební příspěvky do běžného
čísla Strmilovských novin, proto vyjde speciální předvolební číslo. Vyzýváme tímto všechny
volební strany, které chtějí zveřejnit svůj příspě-

Navštivte…
…nově zřízený Nízkoprahový klub pro děti
a mládež! Provoz zařízení byl zahájen 16. 6. 2010
a nachází se v prostorách školního bytu ZŠ Strmilov.
Funguje bezplatně kterýkoli den v týdnu dle potřeb

vek, aby dodaly materiály v elektronické podobě do 30. 9. 2010 na e-mailovou adresu redakce knihovna@strmilovsko.cz, nebo v tištěné
podobě přímo do Knihovny Viléma Martínka
ve Strmilově. Každá strana dostane prostor ve
speciálním vydání SN v rozsahu ½ strany A4,
velikost písma 12.
Kolektiv redakce SN

dětí, mladých a jejich rodičů. Letní provoz: 9.30
– 17.30 bude upraven dle potřeby. Zařízení nabízí
nové možnosti trávení volného času pro Vaše děti.
Informujte se přímo u pracovníků centra.

Anketa o sociálních službách
Pokud máte děti základní školou povinné, již jste zjistili, že městský úřad začal sbírat
názory obyvatel Strmilova a místních částí na téma sociální služby. Anketa o sociálních službách vzniká ve spolupráci města Strmilov a Fakulty managementu Vysoké
školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Koncem června se ve městě objeví další prázdné dotazníky a sběrné nádoby, aby své postřehy o sociálních službách mohli vyjádřit
všichni. Studentka FM VŠE Bc. Adéla Kohoutová provede sběr dat i v místních částech
a výsledky shrne do výzkumné zprávy. Tato zpráva bude koncem prázdnin k dispozici
na městském úřadě. Dozvíme se tak názory výzkumného vzorku lidí o sociální oblasti
v našem městě. Kéž by bylo vyplněných dotazníků co nejvíc, abychom výsledky mohli
považovat za dostatečně reprezentativní a dále s nimi pracovat.
Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D.

Strmilovské noviny 2/2010

Předběžný kulturní a společenský kalendář
• červen – září – výstava fotografií místního fotokroužku (YMCA)
• 17. 7. 2010 – Koncert Tři sestry, Open Air, fotbalové hřiště, 18.00 (KRAFT Strmilov)
• 1. 8. 2010, 18.00 hod. (čas bude ještě upřesněn)– Koncert flétnisty Lukáše Vytlačila v kostele
sv Jiljí (Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově)
• 15. 8. 2010 – Cyklozávody Hájek
• 26. 8. 2010, 17.00 hod. – Koncert Eva a Vašek (Kulturní komise)
• 5. 9. 2010 - Pouť
• během prázdnin otevřeno podzemí pod sochou Nejsv. Trojice (výstava výtv. prací žáků ZŠ)

Y M C A Strmilov
a Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově zvou na
výstavu černobílých
fotografií místního
fotokroužku na MěÚ Strmilov. Výstava
potrvá až do konce letních prázdnin.

Knihovna

Pasování prvňáčků už počtvrté
V pondělí 21. června nastal slavnostní okamžik pro žáky 1. třídy. Po celoroční usilovné práci byli v Knihovně Viléma Martínka ve Strmilově, která se pro ně dnes proměnila v království knih, pasováni na čtenáře.
„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem
všech literárních hrdinů a světů, za všechny
spisovatele, knihovníky a učitele Tě pasuji na
ČTENÁŘE. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky
a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno
dobré, co je v nich psáno…“, každého povýšil do stavu čtenářského. Děti podáním ruky
slíbily panu rytíři, že naplní obsah této formulky.

Vše probíhalo ve slavnostním duchu. Paní
knihovnice Vlasta Vondrušová, jinak královna knižního království, všechny děti přivítala,
představila pasujícího rytíře, pana spisovatele
Jana Lebedu a kouzelnici paní učitelku třídní
Evu Pleningerovou.
Samotné pasování na čtenáře probíhalo
tak, že každý musel předvést, že se opravdu naučil číst. Kouzelnice paní učitelka
podala knížku pana Jana Lebedy Básničky
do batůžku a každé dítě přečetlo jednu básničku.
Následovalo pokleknutí před pasujícím
rytířem, který pomocí meče a pasovací formulky:

Panu spisovateli vyjde v září nová knížka,
a   tak z ní dětem přečetl ukázku. Celá slavnost se povedla a snad se novým čtenářům
čtení knih tak zalíbí, že budou navštěvovat
knižní království pravidelně.
foto: K. Lehejčková, text: Ludmila Plachá

Nakonec královna knižního království předala Pamětní list při příležitosti Slavnostního
pasování prvňáčků na čtenáře a knížku Blanky Čapkové Jak jsem dostal ségru.

Provoz v Knihovně Viléma
Martínka ve Strmilově
Výpůjční a provozní doba internetu o prázdninách:
ÚT 15.00 – 18.00
PÁ 13.00 – 18.00
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Škola

Zájezd do Anglie
Vrcholem aktivit pořádaných pro děti byl zájezd do Anglie. Ze školy jelo 27 dětí a přidala se k nám i jedna bývalá žákyně. Organizace zájezdu se ujala paní učitelka Tylková, která se velmi zasloužila
o úspěch celého výletu a patří jí za to velký dík.
Odjížděli jsme ve čtvrtek 27. května a v tu chvíli před námi byla
dlouhá cesta autobusem. Již po cestě nás čekalo první překvapení,
když nám řidiči oznámili, že nejedeme trajektem, ale Eurotunelem.
V pátek ráno jsme přijeli do Londýna, u Královské greenwichské
observatoře jsme si prohlédli Nultý poledník, potom jsme sešli
k Temži, nasedli na loď a dojeli k Toweru. Po prohlídce Toweru
a procházce po Tower Bridge jsme se lodí vrátili zpět. Nasedli jsme
do autobusu a plni očekávání dojeli na parkoviště, kde už čekala paní
koordinátorka. Všichni jsme se rozjeli do našich anglických rodin.
Druhý den nejdříve všichni líčili, co se dělo a jak to vypadá v jejich
rodině. Za neustálého štěbetání jsme dojeli do Windsoru. Došli
jsem k Eton College a potom navštívili hrad Windsor. Následoval
přejezd do Oxfordu, kde všechny děti zajímala hlavně jídelna, v níž
se natáčel Harry Potter. Děti si užily rozchod, při kterém si nakoupily suvenýry pro sebe i své blízké.
Na třetí den byla opět naplánovaná návštěva Londýna. Řidiči nás
vysadili u Hyde Parku a my jsme se vydali do města. První zastávka
byla u Buckinghamského paláce, dál jsme prošli kolem Westminsterského opatství a Big Benu až k London Eye. Nasedli jsme do
kabinky a nechali se zvolna vynést tímto vyhlídkovým kolem až do
výšky 135 m, odkud jsme měli celý Londýn jako na dlani. Po tomto úžasném zážitku jsme pokračovali v pochodu po centru. Došli
jsme na Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona a pak už

foto: archív školy

jsme se vydali přes Piccadilly Circus do Science Museum. Závěr cesty
vedl kolem Royal Albert Hall a památníku prince Alberta přes Hyde
Park zpět k autobusu. Celí ušlí jsme se usadili a vydali na dlouhou cestu domů, která však uběhla nečekaně rychle. Všichni jsme se v pondělí
odpoledne vrátili domů unavení, ale plní nezapomenutelných zážitků.
Ludmila Plachá

Novinky ze základní školy
Vybavení
• Do používání byly v březnu dány tři nové
interaktivní tabule, probíhají stavební úpravy na školním pozemku – obojí
v rámci grantu ESF
• Školní jídelna byla vybavená novými jídelními sety, které zakoupilo SRPŠ
• Novým nábytkem byla vybavená i učebna
přírodopisu a chemie
• Z peněz z grantu Jihočeského kraje bylo
zakoupeno vybavení pro školní družinu
Pro rodiče
• Proběhla sportovní akademie, na níž se
představili žáci všech ročníků
• Děti spoluúčinkovaly jako sbor na Jarním
koncertu JHKO v evangelickém kostele
• Děti, které chodí do školní družiny a na
kroužek flétny, připravily besídku ke
Dni matek. Zároveň se rodiče seznámili
s funkcí interaktivní tabule.
Aktivity žáků a pro žáky
• Žáci 5. a 6. třídy navštívili SOŠ a SOU
v Třešti, kde se seznámili s učebnami, pěstováním plodin ve sklenících, na zahradách – uskutečněno v rámci grantu ESF
• Mladí zdravotníci se zúčastnili Okresní
soutěže HMZ v J. Hradci, kde obsadili
krásné 2. místo
• Děti se účastnily dalších olympiád – mate-

str. 

matika, fyzika
• Proběhla beseda s příslušníky Policie ČR
ze Studené
• Díky programu Šance pro každého se
uskutečnily dvě besedy o drogové problematice
• Pro žáky 8. a 9. třídy byla uspořádaná
beseda o energiích
• V rámci oslavy Dne dětí jeli žáci z 1. stupně do kina do J. Hradce na film Mikulášovy patálie. Vstupenku do kina dětem
zaplatilo SRPŠ.
• Žáci 8. třídy navštívili v Jindřichově Hradci program věnovaný ke Dnu zdraví, také
jeli na besedu s paní Koppovou na Úřad
práce do J. Hradce
• Žáci 4. třídy se vydali na dopravní hřiště
do J. Hradce
• Velmi úspěšný byl zájezd do Anglie
Akce na prázdniny
• Položení lina v 1. třídě. Jedná se o poslední třídu, kde jsou ještě parkety.
• Vymalování některých prostor ve škole
• Odstranění škod po zateklé vodě při tání
sněhu.
Podle tohoto výčtu je jasné, že se toho dělá ve
škole mnoho. Jsme rádi, že se daří zlepšovat
prostředí, ve kterém se děti pohybují. Žáci se

úspěšně účastnili soutěží. Pro děti bylo uspořádáno několik výchovně vzdělávacích akcí.
Naopak děti pro své rodiče připravily několik
vystoupení, aby jim předvedly, jak jsou šikovné.
Problém, se kterým se potýká nejenom naše
škola, jsou finance. V loňském roce se podařilo ušetřit za plyn. V letošním roce byla velmi
tuhá zima a stále se potýkáme s dlouhodobě
chladným počasím, kvůli kterému je stále nutné přitápět, a proto je spotřeba plynu velká.
Nyní učitelé pracují na projektu „EU peníze školám“, je třeba vypracovat projektovou
žádost spolu s projektovým záměrem, které se
potom odešlou na MŠMT. V příštím roce se
škola také zapojí do projektu Ovoce do škol.
Josef Pulkrab
Ludmila Plachá

Letní tábor YMCY
YMCA Strmilov pořádá letní tábor Vlčice
u Staňkovského rybníka ve dnech 1.–11.
srpna. Podrobnosti o táboře získáte na
evangelické faře ve Strmilově nebo tel.
čísle 384 392 413. Volejte ve večerních
hodinách.
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Co se událo v obraze

Volby do Poslanecké sněmovny v České Olešné
v květnu 2010

Koncert místní dětské hudební skupiny Snaha
v evang. kapli 4.4.2010

Koncert písničkářů v evang. kapli 17.4.2010
(foto V. Semotán)

Vítězové knihovnické soutěže Staň se básníkem
v knihovně 17.6.2010

Lampionový průvod 7. 5. 2010
(foto V. Semotán)

Volby do Poslanecké sněmovny ve Strmilově
v květnu 2010

Zábavný pořad Líbánky s operetou
(foto archiv)

Zahájení motoristické sezony 4.5.2010
(foto Vladimír Semotán)

Pálení čarodějnic v Palupíně
(foto Karel Frühauf)

Strmilovský Voříšek 22.5.2010
(foto Luboš Jirků)

Den matek 9.5. 2010
(foto Luboš Jirků)
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Vernisáž výstavy fotokroužku 17.6.2010

Stavění máje v České Olešné
(foto V. Semotán)

Kácení máje 5.6.2010
(foto Vlasta Vondrušová)

Koncert Jindřichohradeckého komorního orchestru v evang. kapli 9.5.2010

Jarní pochod se psy 24.4.2010
(foto Luboš Jirků)

Dětský den 5.6.2010
(foto Vlasta Vondrušová)

Spolky a organizace

4. JARNÍ DÁMSKÁ JÍZDA
V sobotu, 15. května 2010, jsme již počtvrté
uspořádaly naši „dámskou jízdu“.
Měly jsme sice trochu nahnáno z počasí, ale
Žofie si dala říct a nechala nás v suchu.
Na loňský rekord v počtu posádek jsme letos
sice nedosáhly, ale počet účastnic rekordní
byl.
Sešlo se 14 posádek s 53 startujícími a měly
před sebou přibližně stodvacetikilometrovou
trasu.
Tentokrát se posádky vydaly na putování po
historické Moravě a současném pohraničí.
Na bývalou Moravu vjely posádky již po několika málo kilometrech od startu, když míjely
zemský mezník před „Medříčským rozcestím“.
V Mrákotně si musely vzpomenout, kde je
v Praze umístěn žulový obelisk, který byl vylámán v místním kamenolomu.
V Dobré Vodě a v Krahulčí si připomněly
historii barokního kostelíka a kostela.
V Telči se vydaly na procházku po náměstí
a přitom plnily zadané úkoly.
Bez úkolů se neobešla ani zastávka v Nové
Říši.
Před Jemnicí projížděly okolo honosné hrobky
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rodu Pallaviciniů a z vrcholu kopce se jim naskytl nádherný pohled na jedno z nejstarších
měst Moravy. Zde opět plnily zadání a pak se
již vydaly na jih ke státní hranici.
Projížděly pohraničními vesničkami a obcemi
a snažily se opět uhodnout správné odpovědi.
V Písečném si udělaly vycházku k bývalému
židovskému hřbitovu a musely též popřemýšlet,
proč „není Dyje jako Dyje“.
Za Slavonicemi zamířily k Areálu opevnění.
A protože většina si pozorně přečetla informační tabule, ani zde jim otázky nedělaly problémy.
Poté již posádky nabíraly přes Český Rudolec
kurz k domovu.
Mezi Valtínovem a Mosty se z historické
Moravy vracely do Čech a měly před sebou
předposlední zastávku v Kunžaku.
Odtud po vyřešení úkolů odjížděly ke Strmilovu k plnění posledního zadání, které na ně
čekalo v lese u Komorníka. Rybník však nebyl
posledním Komorníkem, který ten den navštívily. Po chvíli již čekaly ve stejnojmenném
hotelu při dobrém občerstvení na vyhodnocení celé jízdy.

A děly se věci!!!
Poprvé bylo dosaženo maximálního počtu 50
bodů, když úspěšné byly hned čtyři posádky.
Musely mezi nimi rozhodovat dva rychlotesty
navíc, než se seřadily na první až čtvrté místo.
Páté místo obsadila posádka se 49 body, šesté
až osmé místo braly posádky se 48 body.
Pět posádek se 47 body se zařadilo na deváté
až třinácté místo se ztrátou pouhých tří bodů
na vítěze.
Konečná čtrnáctá příčka měla hodnotu
41 bodu – a i to byl rekord!!
Naší letošní jízdy se zúčastnily jak členky naší
ZO / 6 posádek/, tak členky ZO ze Střížovic
v počtu 2 posádek.
Dále ještě jely dvě posádky se Strmilova a Studené, po jedné pak posádky ze Zahrádek
a Kunžaku.
Všem posádkám děkujeme za účast, našim
sponzorům jsme vděčné, že nám i letos zachovali svou přízeň a naše poděkování samozřejmě patří i všem, kteří nám jakkoli s naší akcí
pomáhali.
ZO ČSŽ Strmilov.
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DOTACE PRO HASIČE aneb VRATA PŘECE JEN BUDOU!
Začátkem roku jsme na Krajský úřad v Českých Budějovicích podali žádost o dotaci na
nová vrata do hasičárny. V celkové hodnotě
necelých 100 000 Kč měl být projekt podle
původních propozic dotačního titulu dotován 70 %, město mělo mít finanční účast 30%.
Z celkové požadované částky 70 000 Kč nám

bylo schváleno pouze 30 000 Kč. Vše nasvědčovalo tomu, že dotaci město bude muset
odmítnout. Byl by to totiž velký a nepředpokládaný zásah do rozpočtu města.
Vrata měla dodat místní firma KOVOPOR Strmilov. Když si velitel Tomáš Kučera při následných jednáních s panem Porubou posteskl, že

si nebudeme moci vrata dovolit, reakce pana
Poruby byla úžasná. Nabídl, že deficit financování od Jihočeského kraje zasponzoruje.
Tímto chceme Jiřímu Porubovi moc poděkovat za tento vstřícný krok a díky němu se
těšíme na nová mechanická vrata.
Za SDH Rudolf Séč

„FENOMÉN“ CVRČEK

To, že se ve Strmilově hraje cvrček, ví pravděpodobně mnoho lidí. Plakátky a pozvánky na turnaje v této hře jsou pravidelně vyvěšovány na tradičních místech a to, že se hraje cvrček, obvykle poznáte. V hospodě je prostě „cvrkot“.
Ovšem: že to není jen tak ledabylé a náhodné krácení času, nýbrž že je to hra s určitými pravidly, má také svoji historii a
docela zajímavé zákulisí, jsme se dozvěděli od pana Slávka Křišty, organizátora turnajů v této hře. Dokáže totiž o tomto
fenoménu velice zapáleně povídat…

Něco z historie…
Cvrčka jsme začali hrávat v Malém Jeníkově
v hospodě U KOCOURA u Knotků. Hrací
stůl byl jen jeden a tak nás najednou hrávalo
od 4 do 10 hráčů, ale vystřídalo se nás mnohem více hráčů. V roce 1986 stará paní Knotková hospodu zavřela. A my mladší, ale vášniví hráči ze Strmilova, jsme tak nějak cvrčka
dostali s tím, že když se hospoda U KOCOURA někdy otevře, tak cvrčka vrátíme. Až do
roku 1991 jsme cvrčka sem tam hrávali pro
radost ve Strmilově v hospodě U NOVÁKA.
V roce 1991 skutečně pan Věroslav Knotek
hospodu U KOCOURA v Malém Jeníkově
znovu otevřel a my jsme tam cvrčka vrátili a
opět jsme za hrou docházeli tam. V roce 1995
jsme zjistili, že v Lodhéřově hrají obdobu
cvrčka, takzvanou káču. Ale oproti nám hrají
i turnajově na více stolech. Od té doby jsme
jejich turnaje navštěvovali a poučili se tak,
že se dá cvrček otevřít více hráčům najednou. Hned v roce 1996 jsme vyrobili několik
hracích stolů, které ale měly daleko k originálu z Malého Jeníkova. Přesto jsme na nich
uspořádali 18.5. 1996 první turnaj ve cvrčkovi ve Strmilově, takzvaný STRMILOVSKÝ
POHÁR, na který přišlo 24 hráčů nejen ze
Strmilova.
V roce 1998 definitivně zavřeli hospodu U
KOCOURA a my, teď už jako Spolek hráčů
cvrčka, jsme získali originál cvrčka definitivně do vlastnictví. V dalších letech jsme
se pokoušeli vyrobit hratelné kopie, což se
nám nakonec po třech letech pokusů a omylů
podařilo. V současné době máme na turnaje
připraveno osm stolů a ve finále vždy hrajeme
na originále z Malého Jeníkova. V roce 2000
jsme kromě STRMILOVSKÉHO POHÁRU
uskutečnili další turnaj, tentokráte O KRÁLE
STRMILOVSKA. Od roku 2001 hrajeme ligu
ve cvrčkovi s podnázvem O KRÁLE STRMILOVSKA. Ze začátku jsme hrávali 4 turnaje
do roka a v dnešní době hrajeme pět turna-

Ilustrační foto z archivu

jů ligy každý rok. Na konci každého ročníku vyhlašujeme vítěze ligy ve cvrčkovi, takzvaného KRÁLE STRMILOVSKA. Od roku
2005 taky pořádáme turnaje pro děti a mládež
„TURNAJ NADĚJÍ “. Posledním projektem
Spolku hráčů cvrčka je od loňska „ TURNAJ
DVOJIC “. Takže v dnešní době pořádáme
každý rok osm turnajů a na nich se dohromady pobaví každý rok přes 200 hráčů.

Pozvání

Kdo chce vidět, jak se také může cvrček hrát,
může přijít do místního hotelu Komorník,
kde stále hrajeme každý pátek pro radost
nebo můžete přijít na jakýkoliv turnaj, rovnou si zahrát.

Podpora

Na všech turnajích využíváme dotace pro
spolky a organizace obce a následně města
Strmilov. V letech 2006 až 2008 jsme využívali i záštitu od hejtmana Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka. Samozřejmě se na
pořádání turnajů ve Strmilově podílí další
desítky větších či menších sponzorů nejen ze
Strmilova.

Zajímavost

Věřte nevěřte. Když už nežil hospodský Knotek „Kocour“, z hospody „U KOCOURA“
z Malého Jeníkova na jindřichohradecku, tak
nám řekla jeho žena „ Kočička“, že originál
cvrčka, na kterém dodnes hrajeme ve Strmilově, pamatuje Marii Terezii.
Hospoda „U KOCOURA“ zanikla v roce 1998
a my – Strmiláci jsme CVRČKA podědili
a snažíme se dodržovat cvrčkařské tradice.
Nejzajímavější na hře cvrček je ta skutečnost,
že ji mohou hrát všechny věkové kategorie
bez rozdílu pohlaví.
Důležitá je jen dobrá parta a trpělivost.

Několik statistik ke cvrčkovi
STRMILOVSKÝ POHÁR – Celkem patnáct
ročníků = 15 turnajů. Tímto se tento turnaj
stal nejtradičnějším turnajem ve cvrčkovi
a i káči dohromady, protože turnaje v Lodhéřově již téměř nepořádají.
Dohromady v těchto turnajích hrálo 609 hráčů. Nejvíce hráčů 55 přišlo 15.2.2003
v VIII. ročníku.
Liga ve cvrčkovi „ O KRÁLE STRMILOVSKA „ - ke dni 5.4.2010 je odehráno 43 turnajů + 1 turnaj zkušební. V současné době se
hraje liga 2010 – X. ročník.
Dohromady v těchto turnajích hrálo 1551
hráčů. Nejvíce hráčů 56 přišlo 27.11.2004 na
IV. turnaj ligy 2004
Pár z mnoha statistických čísel – v turnajích
ligy ve cvrčkovi bylo k dnešnímu dni shozeno 556 895 kuželek, různých lidí hrálo 113
z toho 25 hráček.
TURNAJ NADĚJÍ - pět ročníků + 1 turnaj
zkušební = 6 turnajů.
Dohromady v těchto turnajích hrálo 133 mladých hráčů. Nejvíce hráčů 29 se sešlo 7.6.2008
na 3. ročníku. Nejmladšímu účastníkovi byly
v době konání turnaje 3 roky a 4 dny.
pokračování na další straně
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TURNAJ DVOJIC - dva turnaje, kterých se
dohromady zúčastnilo 19 dvojic.
Páteční hraní – to je kapitola sama o sobě.
Bez toho by současné dění kolem cvrčka asi
ani nebylo.

1 hod a 146x hattrick = tři devítky na tři hody,
že se také už 7x podařilo ve dvojici (kdy každý hráč má tři hody a druhý po prvním dohazuje případný zbytek) hodit do takzvané šesté
devítky a mnoho dalších zajímavých cvrčkařských výsledků.

„Cvrčkařská“ kronika

A nakonec

Od roku 1995 zachováváme veškeré výsledky
a od roku 2004 jsme zavedli i podrobné zapisování veškerých dosahovaných výsledků
u každého jednotlivce. Tak třeba například
víme, že se blížíme k druhému milionu shozených kuželek, že jsme v letech 2004 až 2009
shodili 13 386x všech 9 kuželek na jeden hod
a dokonce jmenovitě, kdo kolik jich hodil, že
padlo 988x double = dvě devítky za sebou na

Veškeré písemné dění kolem cvrčka necháváme sešívat do knih. Tato cvrčkařská „knihovna“ v současné době obsahuje 12 knih a letos
na konci roku přibudou další dvě. Liga ve
cvrčkovi 2010 a kniha k 10. výročí ligy ve
cvrčkovi s mnoha statistikami i výročními
listinami jednotlivců.
Slávek Křišta

Turnaj v roce 2004

Z mysliveckého klobouku…

Myslivost je neodmyslitelně spjata s činností ve vztahu k přírodě a volně žijící zvěři. Je to činnost, která odjakživa k přírodě a na venkov patří. V dnešní době, kdy sdělovací prostředky myslivcům právě nefandí, je čestnou výjimkou televizní
dokumentární seriál TISÍC LET MYSLIVOSTI. Prezentuje se zde v nezkreslené podobě vztah myslivců k přírodě a v ní žijící
zvěři. Nejsou zamlčovány ani problémy, které často s touto činností souvisejí.
Možná ne všichni víme, že i v katastru našeho města a v jeho místních částech je myslivecky obhospodařováno 3.588 ha.
Některé honitby zasahují i do katastrů obcí sousedních. Víc než polovinu z celkové výměry obhospodařuje Myslivecké
sdružení JITRA Strmilov. Hospodáři sdružení, p. Zdeňku Leštinovi st., jsem položila několik laických otázek, které mi
velice ochotně zodpověděl.
Z kolika členů vaše sdružení sestává a jaký
je věkový rozdíl?
V současnosti máme 18 členů. Nejmladšímu
je 26 let, nejstaršímu je 78 roků.
Máte nějaká pravidla pro přijímání
nových členů?

schopnosti na odborných zkouškách jednotlivých loveckých plemen a vztah mezi ním
a jeho pánem je někdy tak silný, že bez sebe
doslova „neudělají ani krok“
Součástí myslivosti je i tolik diskutovaný
odstřel zvěře. Mohl byste blíž osvětlit tuto
část lovectví?

Co se týká spárkaté zvěře, největší počet tvoří zvěř srnčí a černá. Až poslední dobou se
u nás usadila i zvěř mufloní.
Z drobné zvěře se v malé míře vyskytuje
zajíc, z drobné pernaté zvěře pak v omezeném množství koroptev. Bažantí populace
se u nás již nevyskytuje vůbec. V dostatečném množství je naopak zastoupená kachna
divoká. Ze zvěře škodící myslivosti je to liška,
jezevec a značně přemnožená kuna skalní.

Odstřel je nástroj k redukci stavu zvěře.
K průběžnému odstřelu je třeba vyhledat
např. nemocné, přestárlé nebo poraněné
kusy.
K udržení rovnováhy počtu zvěře je dále nutno určit k odlovu zpravidla třetinu mladých
kusů, třetinu samičích kusů i třetinu samčích
kusů. Odstřel je prováděn na základě povolenky k lovu podle věkových tříd.
Při odstřelu je vždy důležité, aby zvěř byla
usmrcena na místě, neboli „zůstala v ohni“
a tím se dodržel Zákon na ochranu zvířat
před týráním. Každý ulovený kus pak musí
být označen nesnímatelnou plombou a přiložena k němu vyplněná hlášenka o lovu.
Řádně vypreparované trofeje samčí zvěře
srnčí a mufloní jsou dále předkládány na
každoroční povinnou okresní přehlídku.

Platí stále, že myslivec a pes patří nerozlučně k sobě?

Nemohou se při konzumaci zvěřiny přenést
na člověka některé „zvířecí nemoci“?

Samozřejmě, vždyť chov a držení lovecky
upotřebitelného psa jsou nedílnou součástí myslivosti. Mladý pes musí prokázat své

Aby se předešlo přenosu nemocí z ulovených kusů na člověka, musí být zvěř černá po
odstřelu vždy vyšetřena na přítomnost sva-

Momentálně je naše členská základna dostačující. Dle svých stanov bychom nově přijímali pouze rodinné příslušníky stávajících
členů.
Jaké druhy zvěře se ve vašem revíru
vyskytují?
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lovce a prasečího moru – vyšetření provádí
veterinární správa.
Pro hodnocení zdravotního stavu ulovené
zvěře srnčí a mufloní jsou určeny proškolené
osoby ze sdružení, které provádějí pohledové
vyšetření každého kusu.
Jak dále nakládáte s ulovenou zvěřinou co
do množství?
Polovina
polovina
honitby,
sdružení
ples.

se dělí mezi členy sdružení, druhá
se použije dílem na pokrytí nájmu
dílem na občerstvení při akcích
a dílem i na tradiční myslivecký

Takže – myslivecký ples, plný zvěřinových
dobrot, opět určitě bude?
Samozřejmě. Myslivecký ples plánujeme na
sobotu 22. ledna 2011.
A jako vždy s nabídkou chutné „myslivecké
kuchyně“ a bohaté tomboly.
A jestli dovolíte, rádi bychom prostřednictvím Strmilovských novin již dnes na něj
pozvali všechny čtenáře i širokou veřejnost.
Taková pozvánka se samozřejmě neodmítá. Děkuji za rozhovor a přeji všem členům
bohaté myslivecké vyžití.
Za Strmilovské noviny H. Přibylová.

Strmilovské noviny 2/2010

Historie

100 LET SOKOLA
Před sto lety byla ve Strmilově založena první
tělovýchovná jednota. Přímý podnět k jejímu
založení dala slavnost, kterou připravil místní
odbor Národní jednoty pošumavské a pražský
Klub rodáků strmilovských. 15. srpna cvičili na
náměstí sokolové z Košíř u Prahy, z Kunžaku,
ze Studené, z Počátek a ze Žirovnice. Pak byla
zahradní slavnost, koncert, koulení o ceny
… a lampionový průvod. Jeho účastníci nesli „průsvitné nápisy jako Praha Strmilovu, Co

Rok 1932

Čech, to sokol, Založte Sokola… na náměstí byl
ohňostroj a vypouštěny rakety různých druhů.“
Zazněla píseň Kde domov můj, před svým rodným domem čp. 137 promluvil předseda Klubu
rodáků strmilovských Karel Tušera. (Kronika
obce I., str. 550)
20. srpna se na radnici sešlo několik desítek lidí,
aby jednali o založení Sokola ve Strmilově, přihlásilo se 31 cvičenců a další přispívající. Stanovy místního Sokola schválilo c.k. místodržitelství 15. září a 9. října byl na první oficiální
schůzi zvolen výbor jednoty – starosta Jindřich
Čermák, místostarosta Jaromír Štícha, jednatel
Hynek Šimeček, cvičitel František Lahodný, členové Menšík, Jan Kubák (truhlář), Jan Dlubal,
Miroslav Emmer, Ferdinand Kubák, Bohuslav
Princ, Jaroslav Voborník, František Pantoflíček

a Josef Vonka. TJ Sokol Strmilov se stal součástí
jihočeské župy Jana Žižky. Jednota koupila první nářadí – žíněnku, stojany ke skoku, můstek,
koně a pár 10kg činek, František Staněk daroval
bradla. Jako první tělocvična sloužil sál v hospodě Miroslava Emmera (nyní MěÚ). V prosinci
1911 byl ustaven ženský odbor. V srpnu 1911
uspořádal místní Sokol na Kondrysově zahradě (za DPS) své první veřejné cvičení. V r. 1912
měl Sokol Strmilov 86 členů, z toho 15 žen, ale
na VI. všesokolský slet jelo pouze šest cvičenců. Za války činnost Sokola téměř ustala. První
poválečné veřejné cvičení bylo uspořádáno 17.
srpna 1919 u příležitosti odhalení pamětní desky F. Staňka. Tehdy na náměstí cvičilo 64 mužů,
87 žen a 64 dorostenců z J. Hradce, ze Strmilova
a z okolních jednot.
Vedle tělovýchovné činnosti pořádal Sokol četné přednášky, akademie, plesy, taneční zábavy,
výlety, vycházky, divadelní představení (jeviště
převzal od Národní jednoty pošumavské). Až
do začátku 50. let byl v čele kulturního a společenského života v obci. Od r. 1926 provozoval
vlastní biograf. Peníze získané z pořádaných
akcí spořil na stavbu tělocvičny, protože sál
pronajatý v hostinci (nyní hotel) byl ke cvičení zcela nevyhovující. Konaly se zde taneční
zábavy, divadelní představení, sokolské akademie, pak zde bylo i kino. Jako stavební parcela
pro sokolovnu byla vybrána zahrada, na které
měla původně stát evangelická kaple, ale církev
pozemek neprodala. Dnes je v těch místech
Hřavova zahrada a vysoký dub, podle V. Martínka Žižkův dub.
Roku 1922 dostal Sokol od obce na stavbu
tělocvičny pozemek před obecním chudobincem (nyní školka), oplotil ho a používal
jako letní cvičiště. Jednota usilovně šetřila, na
fond výstavby přispěli i rodáci žijící v Americe. V roce 1926 byl vypracován plán na stavbu
tělocvičny s rozpočtem 300 000 Kč bez vnitřního zařízení. Místní stavitel Jan Frühbauer sestavil rozpočet ve výši 200 000 Kč, ale jednota měla

Cvičení žen na náměstí ve Strmilově 1910

Rok 1932

jenom polovinu a „nenašli se ručitelé, kteří by
kryli dluh 100 000 Kč… a snad k prospěchu
jednoty ke stavbě nedošlo.“ (Pamětní kniha TJ
Sokol ve Strmilově).
Pozemek, na kterém bylo letní cvičiště, obec
vyměnila s A. Ratolístkou za parcelu pro stavbu
školy, nové cvičiště jednota upravila za školní
zahradou. Když byla v roce 1930 postavena
školní tělocvična, předal Sokol škole tělocvičné
nářadí, 16 000 Kč na zakoupení dalšího nářadí
a 5 000 Kč na jeviště, ale myšlenky na stavbu
sokolovny se nevzdal. V r. 1931 bylo do fondu na stavbu tělocvičny uloženo 27 tisíc Kč,
které jednota dostala z dědictví po FeldwetrDoležalové. (Za okupace byl Sokol zakázán
a jeho majetek Němci zabavili.)
Možnost cvičit ve školní tělocvičně vyvolala větší
zájem o cvičení, počet členů TJ Sokol do r. 1932
stoupl na 316. Sokolský kroj mělo 29 mužů, 28
žen, 10 dorostenců, 20 dorostenek, 58 žáků a 62
žákyň. Ze sbírky peněz byl pořízen sokolský
prapor. Učitel František Eck a pak Jan Mouca
vedli sokolskou kroniku. Některé stránky byly
z kroniky zřejmě za okupace vytrženy, a tak si
už nemůžeme přečíst, jak místní sokolové prožívali pohnuté události konce 30. let, jen něco
málo napoví dochované fotografie. Pamětníci
vyprávěli, že mladí členové v sokolských krojích
jeli na vyzdobených vozech cvičit do Dolního
Radíkova, aby posílili tamní českou menšinu.
Velmi početná skupina místních sokolů cvičila
na posledním předválečném sletu v Praze.
Jan Mouca se svými žáky cvičil v Praze na XI.
sletu v r. 1948. Muži tehdy cvičili Medunova
prostná „Věrni zůstaneme“ a sokolský průvod se
změnil v demonstraci proti poúnorovým změnám. Zápis v sokolské kronice končí: „V Praze došlo ke schůzce s našimi rodáky v hotelu
Gráf. Župa Žižkova byla ubytována v Košířích.
Sokolský průvod se vydařil. 15 cvičících mužů
a 23 sester se vrátilo z Prahy 9. července naplněni nezapomenutelnými dojmy.“
Libuše Kubáková
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Napříč krajinou a mě(í)sty aneb

Celodenní výlet nejen pro návštěvníky našeho regionu
Podle náhodných postřehů a požadavků turistů a i jiných návštěvníků Strmilova a okolí jsme se rozhodli postupně
vymýšlet a zveřejňovat některé tipy na výlety. Nechte se inspirovat a vypravte se do bližších i vzdálenějších koutů naší
krajiny a objevte i některá, dokonce i pro některé zdejší obyvatele, doposud neobjevená a neznámá místa…
Odjezd i návrat ve Strmilově.
1.PALUPÍN :
		

hřbitov s kostelem sv. Václava
vyhlídka A. Schulze

2.STUDENÁ :
		
		

pamětní deska spisovatelky Vlasty Javořické
kostel sv. Prokopa
vysílač Javořice

3.PRÁSKOLESY: dvě památné lípy
4.KOSTELNÍ VYDŘÍ:
			
			
			

areál karmelitského kláštera
prodejna Karmelitán. nakladatelství
hrobka rodu Dahlbergů
křížová cesta

5. DAČICE:		
			
			

Nový zámek
kostka cukru – památník
bývalý klášter

6. MONTSERRAT:

poutní kostel

7. SLAVONICE:		
			
			

ucelený soubor měšť. domů na náměstí
hájovna – samorosty
areál opevnění

8. PFAFFENSCHLAG:

zbytky zaniklé vsi

9. LANDŠTEJN:		

monumentální zřícenina hradu

10. STRMILOV:		
			
			
			
			

hřbitov s kostelem sv. Ondřeje
kostel sv. Jiljí na náměstí
sv. Trojice – podzemí
malé muzeum tkalcovství
minigolf

K dobré orientaci poslouží mapa České Kanady či autoatlas. Délka trasy činí přibližně 100 km, výlet si můžete dle svého uvážení upravit.
Máte-li zájem o samostatnou mapku a podrobnější popis trasy, obraťte se na vedoucí knihovny na Městském úřadu ve Strmilově.
Redakční kolektiv SN

Svatohubertská slavnost
v Jindřichově Hradci
V souvislosti s dotazy na p. Zdeňka Leštinu st.
o myslivosti /článek na str. 8, pozn. red./ vyšlo
najevo, že je nejen hospodářem MS JITRA
Strmilov a předsedou okresní rady při OMS
v J.Hradci, ale je i rytířem Řádu sv. Huberta.
A jelikož s rytířem se člověk ani tisk nepotkávají zas až tak často, požádala jsem o několik
zajímavostí z historie i současnosti Řádu a
jsem ráda, že mohu poskytnout i informace
o chystané akci v J. Hradci.
Řád sv. Huberta patří mezí nejstarší myslivecké organizace ve střední Evropě.
Byl založen r. 1695 hrabětem Šporkem v Lysé
nad Labem, původně jako řádové bratrstvo.
V roce 1723 přijal členství i český král Karel
VI. a uznal jej jako Řád sv. Huberta.
Řád nebyl nikdy zrušen.
Členy Řádu jsou myslivci, kteří vykonávají
více jak deset let myslivecké právo, prokáží se
přijetím křtu v církvích, souhlasí se stanovami Řádu a zaváží se je dodržovat.
Mezi členy je myslivec uveden po slavnostním přijetí v kapli sv. Huberta na Kuksu.
Slavnostní akt se koná buď na jaře – koncem
března, nebo na podzim – a to vždy 3. listopadu.
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Člen Řádu může být členem i jiné myslivecké
organizace.
Řád působí na celém území republiky prostřednictvím prefektur, které jsou rozděleny
zpravidla podle krajů.
V letošním roce uspořádá Jihočeská prefektura dne 24.7.2010
Svatohubertskou slavnost na 2. zámeckém
nádvoří v Jindř. Hradci.
Začátek slavnosti je naplánován na 14. hodinu
a návštěvníci se mohou těšit např. na ukázky
vábení zvěře, umění sokolníků, předvedení
plemen loveckých psů a další akce.
Neméně zajímavá bude i ukázka slavnostních
fanfár a loveckých signálů v provedení Povltavských trubačů.
Po skončení programu, přibližně v 16.30 hod,
vyjde slavnostní průvod k proboštskému
kostelu Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém
bude od 17 hodin sloužena slavnostní troubená a zpívaná mše.
Děkuji za informace a přeji zdařilé myslivecké odpoledne.
Za Strmilovské noviny H.Přibylová.

Kam odcházejí žáci 9. třídy...
Ausobská Martina – ekonomické lyceum – OA
a JŠ J. H.
Burianová Aneta – OA Třeboň
Dočekal Adam – zemědělec – farmář – SOU Dačice
Dukátová Nikola – ekonomika a podnikání
– SOŠ J. H.
Holý Tomáš – informační ekonomie – SOŠ J. H.
Chramosta Jakub – vodohospodář – ekologie
a životní prostředí – SŠRV Třeboň
Janíčková Anna – ekonomika a podnikání
– SOŠ J. H.
Jonáček Filip – elektrikář – silnoproud – SOU J. H.
Knotková Veronika – ekonomika v dopravě –
Střední dopravní škola Praha
Kovářová Andrea – sociální péče – SZdŠ J. Hradec
Kupcová Andrea – zdravotnické lyceum – SZdŠ Č. B.
Lehejčková Kateřina - ekonomika a podnikání
– SŠ obchodu, služeb a podnikání Č. B.
Lojková Kristýna – předškolní a mimoškolní pedagogika – SPgŠ Prachatice
Mach Tomáš – GVN J. H.
Nedbal Daniel – rybář – SŠRV Třeboň
Nořinský Václav – pozemní stavby – SŠS Č. Budějovice
Procházková Ivana – hotelnictví – SOŠ J.H.
Soukup Dominik – provoz a ekonomika – SOŠ J. H.
Ščuková Lucie – Zdravotní škola Brno
Šíba Lukáš – klempíř – SOU J. H:
Přejeme všem hodně štěstí při dalším studiu!
Ředitelství ZŠ Strmilov
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Sport

Slavíme postup!
Fotbalový ročník 2009 – 2010 je pro TJ Jiskra
Strmilov po sportovní stránce velmi úspěšný.
Mužstva mužů i dorostu vyhrála své soutěže.
Dorostenci hrají již několik let v popředí
okresního přeboru. Pod vedením trenérů
Vlasty Lehejčka a Horouše Hanzala se utvořila výborná parta, která dokázala ve vyrovnaném okresním přeboru zvítězit.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Milana Berky vyhrálo okresní soutěž skupinu
„B“. Trenérovi se povedlo sestavit mužstvo,
které hrálo velmi hezký a také efektivní fotbal. Svědčí o tom nejen nejméně obdržených
branek, ale i několik utkání, kde nastřílelo 5
a více branek. Své vítězství ve skupině potvrdilo v utkání s Pečí vítězstvím 8:1 v předposledním kole. Milan Berka sestavil mužstvo
z velmi mladých hráčů, které vhodně doplnil
několika staršími zkušenými fotbalisty.
Výbor TJ blahopřeje hráčům obou mužstev
k vítězství a děkuje trenérům za jejich obětavou práci. Věříme, že mužstvo pod vedením
Milana bude i v okresním přeboru předvádět
pohlednou kopanou, na kterou se fanoušci
rádi přijdou podívat.
Za výbor TJ Jiří Čermák

Koncert

TJ Jiskra, KRAFT – občanské sdružení a kulturní komise zvou všechny posluchače do Strmilova na fotbalové hřiště, kde se po dvou letech
v rámci Gambrinus tour opět představí skupina Tři sestry a hosté.
Areál bude otevřen od 16.00 hodin a začátek koncertu je v 18.00 hodin.
Na dokonalý hudební zážitek a bohaté občerstvení zvou pořadatelé.

Pomozte strmilovskému fotbalu!

V minulých článcích jsme Vás informovali o činnosti TJ Jiskra a přípravě výstavby sportovního areálu i problémech s tím spojených.
Nyní se obracíme na všechny občany, kterým není lhostejná budoucnost strmilovské kopané, pro kterou se snažíme vybudovat lepší podmínky.
Kdo sleduje činnost fotbalového oddílu, ví, že v něm působí dva oddíly žáků, dorost a muži. Ke každému oddílu potřebujeme vedoucího
mužstva, trenéra a alespoň jednoho pomocníka trenéra. Toto platí
hlavně u žákovských týmů. Prozatím se nám i přes značné úsilí nepodařilo tento úkol splnit. Mužstvo minižáků vede Miroslav Dohnal,
mladší žáky Martin Novák. Za jejich práci jim oběma děkujeme. Je
třeba najít k nim pomocníky, kteří pomohou při výchově fotbalových
nadějí pro strmilovskou kopanou.
Obracíme se proto touto cestou na bývalé fotbalisty, kteří skončili
s aktivní činností, na rodiče i dědečky žáků, kteří v našich oddílech
fotbal hrají, ale i na ostatní občany s prosbou o pomoc.
Případní zájemci mohou kontaktovat buď vedoucí mužstev, nebo
výbor TJ Jiskra.
Víme, že ve Strmilově najdeme několik občanů, kteří nám s výchovou
hráčů pro budoucnost fotbalu pomohou.
Za výbor TJ Jiskra jednatel Jiří Čermák
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