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Kalendárium akcí
v zimě


11. 12. 2011 – Adventní koncert s JHKO
v kinosále Beseda, jako hosté zazpívají koledy děti ze ZŠ Strmilov, od 17.00 hodin



17. 12. 2011 – Setkání účastníků a příznivců
letních táborů YMCA Strmilov, 14.00 hodin



17. 12. 2011 – Předávání Betlémského světla
(YMCA, Skaut), živý Betlém s ŽAS před budovou MěÚ, 17.00 hodin



25. 12. 2011 – 6. městský reprezentační ples
s předtančením žáků z ZŠ, Kulturní dům Strmilov, 20.00 hodin



Od 1. 12. 2011 – 31. 1. 2012 – autorská
výstava Michaely Kaslové – Kresby, ornamenty, v prostorách knihovny




21. 1. 2012 – myslivecký ples

Pf 2012

přeje Město Strmilov

25. 2. 2012 – školní ples

foto: Vladimír Semotán
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Úvodem...

P

říležitostí adventně a vánočně se naladit
bývá rok od roku čím dál více. A stále častěji mnohem dříve, než by bylo třeba. Už
jen pohled na regály s vánočními dekoracemi,
kolekcemi a jiným vábivým zbožím v obchodech,
někdy dokonce již koncem října a prakticky celý
listopad, nás připravuje na prosincové svátky.
Poutače a reklamy hlásají, že bychom měli to či
ono a naopak nesmíme zapomenout na tamto.
Je to zvláštní pocit, když Vám někdo zvenčí
vnucuje, jaký máte mít pocit.
Ten jediný správný pocit by však měl přicházet zevnitř, z naší hlubiny. Měl by tam vzklíčit
a my bychom ho měli zalévat, udržovat, starat se
o něj, aby vyrostl v ten správný čas na správném
místě – v duši. To nejvíce umějí děti. Dospělí,
obtěžkáni tunami svých starostí a problémů, tu
schopnost postupně ztrácejí.
Kdo navštívil adventní tvoření v budově městského úřadu či jinde, jistě chtěl přijít sám od sebe,
chtěl nasát vánoční atmosféru, chtěl se o ni sám
přičinit – zalít v sobě něco vzklíčeného. Uklidnit
se a uklidit si (v sobě). Snad se to jemu a nám
všem společně aspoň trochu podařilo. Podobně
se o to mohla pokusit i řada návštěvníků napří-

klad adventního koncertu, nebo aktu předávání
betlémského světla ve Strmilově. A nemluvím
o spoustě dalších kulturních akcí v okolí.
Spolu s ostatními účastnicemi předvánočního
tvoření jsem sledovala hbité ruce naší lektorky,
jak váží pichlavý věnec, který se měl zanedlouho stát ozdobou jednoho z příbytků. Vzpomněla jsem si na kratičké pojednání o tomto, v současné době hodně rozšířeném, zvyku.
Zdobení adventních věnců se traduje již přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu
dřevěného kola od vozu. V roce 1839 poprvé
pověsil německý kněz Johann Hinrich Wichern
před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem bylo po jeho obvodu 23 svící, 4
velké bílé a 19 malých červených, na každý den
do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti byla zapálena jedna svíce. Tento předvánoční zvyk se rychle šířil. Kruhová podoba
věnce symbolizuje koloběh slunce a i věčnost.
Křesťanské zvyky se hojně prolínaly s dávnými
pohanskými. Věřilo se také, že věnce, které byly
v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat cestu
bludičkám, skřítkům a bílým paním – bytostem, jejichž časem byly právě dlouhé prosinco-

Aktuálně...

Rozpis svátečních bohoslužeb
v evangelické kapli:

v katolickém kostele

Štědrý večer

22:00 hod

Štědrý večer

23:00 hod

Boží hod vánoční

10:00 hod

Boží hod vánoční

08:00 hod

Nový rok

10:00 hod

26. 12. 2011

08:00 hod

Nový rok

08:00 hod

Občanské průkazy
Dnem 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb.
o občanských průkazech. V souvislosti s přechodem na nový typ občanského průkazu lze o starý typ občanského průkazu požádat na MěÚ Strmilov do 30. 11. 2011. Od 1. 12. 2011 přijímá žádosti pouze MěÚ Jindřichův Hradec. Žádosti o starý typ OP bude MěÚ Jindřichův Hradec
přijímat do 14.12.2011.

Narodili se...
13. 10. 2011 Lucie Kudrnová - Strmilov
14. 10. 2011 Ondřej Hronek – Česká Olešná
18. 10. 2011 Karolína Antoňů - Strmilov
18. 10. 2011 Iveta Kučerová - Česká Olešná
24. 10. 2011 Jiřina Janůtková - Česká Olešná
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vé noci. Jejich návštěva prý totiž zaručila velkou
úrodu na příští rok.
My si v dnešní době zdobíme domácnosti bez
úmyslů nalákat skřítky a jiné bytosti. Řada lidí
jen pro navození toho svátečního pocitu, další
řada lidí pro onu tradici, symbolicky. Uklízíme.
Smejčíme, dezinfikujeme, vymetáme, leštíme
byty. Pokládáme na stůl adventní věnce, zapalujeme svíčky a pozorujeme v odrazu jejich plamene, jak jsme to všechno dobře zvládli. Jsme
však vždy spokojeni? Opravdu jsme si navodili
ten správný sváteční pocit? Pokud jsme smejčili jen zvenku a okolo, pak asi nikoliv, nebo asi
ne úplně. Stejně jako nám nemůže navodit ten
správný pocit reklama na vánoční zboží.
Pokud jsme cídili i zevnitř nás samotných, pak
snad být spokojeni můžeme. Ale s pohledem na
kruh adventního věnce s téměř vyhořelými svícemi nás musí napadnout, že to uklízení a zdobení nejen našich obydlí je nekonečný a znovu
se opakující proces, že Štědrým dnem, na který
se tolik těšíme a kvůli kterému se tolik snažíme,
nic nekončí a vše začíná nanovo. Za rok totiž
přijde zas!
Vlasta Vondrušová
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Krásné a spokojené Vánoce
a v roce 2012 hodně
zdravíčka, štěstíčka
a hlavně klidu
přejí Eva a Oldřiška,
Potraviny Olga

Přejeme svým zákazníkům
krásné Vánoce plné pohody,
hodně zdraví a štěstí v novém
roce. A těšíme se na Vaši přízeň i nadále.

Děkujeme všem zákazníků za
přízeň v roce 2011. Přejeme
šťastné a spokojené svátky
vánoční a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Zaměstnanci
Jednoty Strmilov

Zaměstnanci
Potravin Flop

25. 10. - dokončovací práce restaurování Božích muk ve Strmilově a jejich instalování akademickým sochařem Vladimírem Krnínským (foto J. Sedláková)

Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově bude v prosinci a v lednu od 23. 12. 2011 do 6. 1. 2012 uzavřena.

Spolky a organizace

Klání v buchtování
Sobotní odpoledne 8. 10. 2011 se celým Jilmem
nesla vůně do zlatova upečených buchet a koláčů. Místní organizace svazu tělesně postižených
Studená uspořádala v kulturním domě v Jilmu
1. ročník soutěžního klání v buchtování. Do
soutěže se mohl zapojit každý s dobře upečenou
kynutou buchtou na slano či na sladko. Soutěž
hodnotila 7 členná porota pod vedením hlavního porotce Ing. Davida Fogla. 4 členy poroty
nominoval výbor místní organizace a zbývající 3 členi poroty byli vylosováni z řad diváků.
Porota musela přistoupit k hodnocení výrobků
zodpovědně. A že její úkol nebyl lehký, nasvědčovalo i to, že se do soutěže přihlásilo 29 účast-

níků do kategorie sladké mámení a 9 účastníků
do kategorie slané potěšení. V době, kdy porota
ochutnávala a hodnotila výrobky, téměř zaplněný sál sledoval s nadšením bohatý program, kde
nechyběl ani kouzelník, baletky, country a aerobik. Během odpoledne se měli možnost diváci
naučit pletení vánočky ze šesti pruhů pod vedením pekaře p. Pavla Kupce z Dačic. Celou tuto
akci moderovala p. Jitka Zlatušková a k tanci
a poslechu hrálo Trio Tondy Bureše. Po vyhodnocení výrobků porotou byly předány vítězům 3 ceny v sladké a 3 ceny ve slané kategorii
a navíc cena za originalitu. To nejlepší bylo ale
nakonec, kdy mohli všichni zůčasnění ochutnat

soutěžní výrobky. Chtěli bychom touto cestou
srdečně poděkovat všem členům výboru MO
STP, všem ostatním organizátorům, obcím Studená a Jilem a 18 sponzorům bez kterých by
se tato akce neuskutečnila.Za výzdobu jeviště
děkujeme vychovatelce p. M. Peltanové a dětem
ze školní družiny při základní škole ve Studené.
A poděkování patří samozřejmě také porotě,
soutěžícím, zvukařovi, kameramanovi, fotografovi, všem účinkujícím, moderátorce a divákům
kteří vytvořili skvělou atmosféru.
Marie Tyslpretová, předsedkyně MO STP Studená
Jana Hameršmídová, organizátorka akce
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Co se stalo v obraze

Školení velitelů a řidičů SDH v Jindřichově Hradci
12. 9. - 14. 9. 2011, účastnilo se 6 strmilovských
hasičů (foto archiv)

Vyhlášení Táborské hasičské ligy 24. 9. 2011. Strmilovské družstvo skončilo na 14. místě z 80 družstev

Výlov Ameriky 15. 10. 2011 (foto V. Semotán)

Silvestr na evangelické faře 26. 11. 2011 (foto Veronika Nováková)

27. 10. 2011 Podzimní tvořivé odpoledne (foto J. Sedláková)

Koncert Jihočeského komorního festivalu 13. 10. 2011 v obřadní místnosti MěÚ Strmilov (foto J. Sedláková)
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17. - 18. 11. 2011 Zábavný večer s ŽAS „S písničkou do práce i na dovolenou“ (foto V. Semotán)

Cyklovýlet Stálkov 1. 10. 2011 (foto Veronika Nováková)
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Cyklovýlet Stálkov 1. 10. 2011 (foto Veronika Nováková)

23. 11. 2011 Tvořivé odpoledne s adventní vazbou (foto J. Sedláková)

Adventní koncert 11. 12. 2011 v kinosále Beseda (foto V. Semotán)

Pozdrav ze ZŠ Strmilov
Na závěr tohoto roku přeji všem žákům, rodičům i všem ostatním spoluobčanům klid, optimismus a pevné zdraví do dalšího roku, který zřejmě
nebude vůbec jednoduchý.
Žákům 9. ročníku a jejich rodičům přeji také šťastnou ruku při volbě
střední školy.
Zaměstnancům školy děkuji za nelehkou práci při výchově a vzdělávání
mladé generace a pracovníkům Městského úřadu ve Strmilově děkuji za
vstřícnost a spolupráci při řešení problémů v základní škole.
Mgr. Josef Pulkrab
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Cvrček

Sport

Tabulka
TOP 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jméno
TUČEK
NOŘINSKÝ
KŘIŠTA
LOVĚTÍNSKÝ
NOŘINSKÝ
HOLÝ
SRP
KUBÁK
HOLÝ
TUČEK
DOLEČEK
NOŘINSKÁ
KŘIŠTOVÁ
HOLÝ
MYNÁŘ
KUBÁK
REČNÝ
KŘIŠTA
POVOLNÝ
PAULUS

Neděláme si jen žízeň
Tomáš
Zdeněk
Miloslav
Michal
Lukáš
Petr
Josef
Filip
Jiří
Zdeněk
Leoš
Hana
Monika
Jaroslav
Jaroslav
Zdeněk
Marcel
Miloslav ml.
Stanislav
Jan

Občanské sdružení KRAFT zakončilo turnajem ve cvrčku činnost v roce 2011. Při této příležitosti prezident sdružení p. Vinkler zhodnotil činnost nejen v roce 2011, ale za celou dobu, po
kterou naše sdružení pracuje ve Strmilově.
V občanském sdružení KRAFT pracují aktivně jak bývalí členové TJ Jiskra, tak i členové, kteří
jsou stále aktivními členy v různých oddílech Tělovýchovné jednoty Jiskra. Proto je občanské
sdružení občany Strmilova vnímáno jako součást TJ. I přes velice dobrou spolupráci s dalšími
organizacemi (TJ Jiskra, Hasiči, kulturní komise města Strmilov) je KRAFT samostatné sdružení
a akce, kde je hlavním pořadatelem, jsou finančně v jeho režii.
Jednou již z tradičních činností je pořádání letních koncertů. Vzhledem k náročné přípravě
těchto koncertů i náročnosti finanční jsme chtěli po dohodě s majitelem bývalých uhelných skladů vybudovat stálé zázemí pro kulturní akce, které by mohly využívat i další organizace. Proto
bylo zažádáno o dotaci z rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že nám stavební úřad v Jindřichově
Hradci tento záměr nepovolil, bylo od něj upuštěno.
Nyní něco z minulosti i současnosti občanského sdružení KRAFT.
V roce 1999 založilo několik starších členů Jiskry Strmilov neformální sdružení KRAFT (Klub
Rarit A Fotbalových Teoretiků). Jako základní motto jsme si dali „podporovat sport a kulturu ve
Strmilově“. Chtěli jsme vyplnit mezeru ve funkci TJ Jiskra Strmilov a Kulturní komise Strmilov.
Starší, neaktivní členy, zapojit do sportovního a kulturního dění ve Strmilově. V roce 2008 toto
neformální sdružení nabylo právní identitu. KRAFT Strmilov – občanské sdružení – bylo řádně
zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR. Ustavující schůze zvolila představenstvo na pět let.
Za dvanáct let své existence jsme uspořádali:

Termínová listina
7. 1. 2012 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2012
Úvodní turnaj Ligy 2012.
--------------------------------------------------------4. 2. 2012 od 13.00 v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XVII. Ročník
Tento turnaj je OPEN.
--------------------------------------------------------3. 3. 2012 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2012
--------------------------------------------------------7. 4. 2012 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2012
--------------------------------------------------------5. 5. 2012 od 17:00 v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 4. Ročník
--------------------------------------------------------2. 6. 2012 od 14.00 v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 7. Ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do
18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen.
Výpomoc rodičů při turnaji předpokládána. V hracím prostoru - jídelna v hotelu - po dobu turnaje
zákaz kouření.
--------------------------------------------------------3. 11. 2012 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2012
„O POHÁR MĚSTA ŽIŽKOV“
--------------------------------------------------------1. 12. 2012 od 16.00 v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2012
Závěrečný turnaj Ligy 2012. Vyhlášení celkových
výsledků Ligy 2012

12 turnajů v kopané na místním hřišti
12 turnajů v kopané v hale
72 přátelských zápasů v kopané
3 turnaje v kuželkách
2 turnaje v tenise
2 turnaje ve cvrčkovi
Účastníme se i turnajů ve své věkové kategorii pořádaných v okolí.
Podíleli jsme se na oslavách 750. výročí založení Strmilova.
Podíleli jsme se i na oslavách 65. výročí založení organizované kopané ve Strmilově.
Na našem fotbalovém hřišti jsme představili 8 známých osobností, herců, moderátorů, 16 fotbalových reprezentantů ČR atd.
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Do Strmilova jsme přivedli hudební soubory:
TŘI SESTRY (2x), DIVOKEJ BILL, KRYŠTOF
& RICHARD KRAJČO, WABI DANĚK & M.
DVOŘÁČEK, TLUSTÁ BERTA, MZH, DE
BILL HEADS, DOCTOR PP, GPB, KABÁT
REVIVAL, NO SURRENDER, !E!
Uspořádali jsme 5 koncertů OPEN AIR ve Strmilově. Získáváme si jméno mezi pořadateli
festivalů, kteří s námi konzultují termíny a vzájemnou pomoc při propagaci.
Uvedené koncerty jsme pořádali na místním
fotbalovém hřišti. Při těchto velkých kulturních
akcích jsme představili i místní soubory Malá
katastrofa a Kulhavý Orfeus. Celkem námi
pořádané koncerty navštívilo cca 4130 platících
diváků. Výtěžky z těchto akcí spravedlivě dělíme mezi TJ Jiskra, SDH Strmilov a Kraft.
Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Vydělané peníze většinou vracíme zpět do sportu.
Finančně jsme se podíleli na vypracování prováděcích plánů na výstavbu sportovního areálu.
Podíleli jsme se polovinou nákladů na rekonstrukci sprch a vody ve stávajících kabinách
(celkové náklady 33 000,- Kč). Investovali jsme
i do hráčské obměny.
Financovali jsme i obě avizované oslavy, výročí
a další akce.
Občanské sdružení KRAFT Strmilov řídí tříčlenné představenstvo a v současné době má
34 členů. Myslíme si, že svojí činností propa-

gujeme město Strmilov jak na sportovním, tak
i na kulturním poli. Všichni členové pracují
bez nároku na honorář a ve svém volném čase.
Informace o naší činnosti najdete i na www.
fkstrmilov.wz.cz

Závěrem bych chtěl vzkázat všem lidem, kteří
nás pomlouvají, i těm, kteří píší o nás bez nás, že
budeme dál pokračovat v naší činnosti.
Jiří Čermák

Vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552, e-mail: knihovna@strmilovsko.cz.
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. Úvodní kresba V. Vondrušová, kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Rain tiskárna, Pravdova 568/II., 377 01 Jindřichův Hradec,
cena 1 výtisku 5,- Kč. Toto číslo vychází třetí týden v prosinci 2011. Uzávěrka příštího čísla je 20. 2. 2012.

