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Kalendárium akcí a událostí na podzim






30. 9 - 2. 10. – cyklovýlet Stálkov (YMCA)
7. 10. – kinosál Beseda Strmilov zahájení celoročního projektu Betlém pro Strmilov (YMCA)
18.30 hod.
8. 10. – výlov rybníku Adamák
8. 10. – „Buchtování“ Jilem (STP)
13. 10. – koncert Jihočeského komorního festi-





valu (KVM, obřadní místnost MěÚ, 19.30 hod.)
13. 10. – veřejné zasedání městského zastupitelstva (kinosál Beseda)
18. 10. – seminář Irisdiagnostika (zjišťování
zdravotních příčin z oční duhovky) - společenská místnost MěÚ, 18.00 hod.
27. 10. – Podzimní aranžmá, 17.00, Centrum





u slunečnic
28. 10 – výlov rybníku Holub
17. 11. – Zábavný pořad ŽAS „S písničkou
do práce i na dovolenou“, kinosál Beseda,
19.00 hod.
11. 12. – adventní koncert JHKO v Kinosále Beseda
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Úvodem...

Č

as dozrávajících plodů a sklizně, čas babího léta, když se poštěstí, čas padajícího
listí a dnů studené vláhy. Také čas odlétajícího
ptactva i klesajících teplot. Čas prodlužujících
se stínů, mlhavých rán, prostě - čas vonící podzimem. Není podzim jako podzim. Ten letošní
konec léta a začátek podzimu je opravdu pravý „baboletní“. Kdo si nestačil užít pěkných
dní v létě, kterých prý bylo tak nějak pomálu,
dohání to nyní. Máme touhu utéct z budov ven,
užít si barevných vycházek do přírody, práce na
zahradě. Chceme sklízet, zpracovávat, zazimovat záhony, obydlí, připravit palivo na horší čas.
Potřebujeme, dokud je k mání, nasát poslední
sílu slunečních paprsků a očima pohltit ještě
pořád sytou zeleň travnatých polí, kochat se
pestrou škálou barevného listí stromů, které jakoby pořádaly podzimní karneval, ještě
před tím, než se uloží k zimnímu odpočinku.
Příroda slaví. Jako slavila na jaře, v létě, slaví
i na podzim. S námi lidmi je to podobné. Slavíme ve všech ročních obdobích. Oslavy jsme
si ovšem protáhli až do zimy. Však je to dobře.
Důvod slavit a oslavit by se měl vždycky najít.
I v období, kdy si myslíme, že se to moc nehodí a kdy smutníme. Oslava je radost ze života
a radost sama nepřijde. Musíme ji najít a především ji musíme chtít najít. I my máme svůj
život symbolicky rozdělen do období. Jarní,
tedy mladý člověk, by mohl slavit logicky častěji, než ten, kdo již při podzimu sklidil plody
a čeká na zimu stáří. Ale je to volba. I jaro přináší tichý smutek a podzim může vesele oslavit
zralost a sklizeň. Funguje to stejně v přírodě
i v člověku. Oba totiž v sobě mají program. Lidé
jsou však oproti přírodě ve velké výhodě. I když
program v sobě nelze úplně vymazat, existuje
ještě navíc tlačítko volby. To je ovšem vzácné
a málo využívané. Ale pokud se ho naučíme
používat a ovládat, naše osobnostní větévky se
ve vichřicích tolik nepolámou a lidé jako tráva
za žáru nevyprahnou. To tlačítko nás navede
dvěma směry: směrem, kde je smutek, pláč,
bezmoc, zlost, nenávist, nespokojenost a nakonec nemoc. A pak směrem, kde je radost, láska,
štěstí, pohoda, vyrovnanost a zdraví. Přeji nám
všem, abychom si dokázali v ten správný čas
zvolit to správné tlačítko. Abychom se nestali
třtinami ve větru, ale veselou horskou bystřinou, která smyje vše, co je šedivé a smutné
i ve chvílích podzimních plískanic a zimního
nečasu. Pěkné podzimní dny!
Vlasta Vondrušová

Narodili se
12. 5. 2011 Kryštof Kolář
20. 5. 2011 Ondřej Jahoda
31. 5. 2011 Bára Hochmanová
03. 8. 2011 Natálie Čachotská
Vítejte mezi námi!
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Aktuálně...

Zprávy úřadu na váš e-mail
Neslyšíte rozhlas a přitom chcete být informováni o důležitých událostech, které se ve Strmilově dějí či dít
budou? Stále je tu nabídka od nás pro vás. Už 37 spoluobčanů využívá zasílání informací a zpráv na jejich
soukromé e-maily. Přidáte se další? V případě zájmu vše vyřídíte v kanceláři č. 1 na MěÚ Strmilov.
Milena Sedláková

Upozornění a výzva Městského úřadu
Někteří občané Strmilova a místních částí, ale i někteří rekreanti vyžadují schválit zákaz používání hlučných strojů v neděli (pily, sekačky, křovinořezy…). Rada města Strmilov zatím nedoporučila schválení tohoto zákazu, ale VYZÝVÁ OBČANY I REKREANTY K OHLEDUPLNOSTI K SOUSEDŮM
A DALŠÍM OBYVATELŮM.
Rada města Strmilov

Střípky z matriky
Dne 20.08.2011 proběhl na Městském úřadu ve
Strmilově obřad u příležitosti zlaté svatby. Padesát
let společné cesty životem oslavili manželé František a Jitka Dočekalovi. Srdečně blahopřejeme a do
dalších společných let ještě jednou přejeme mnoho zdraví a štěstí.

NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská,
Krajinská 31, České Budějovice
p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik,
tel. 724 188 246
dovolte mi pozvat Vás na podvečerní
povídání s následnou besedou na téma:

IRISDIAGNOSTIKA
zjištění příčin zdravotních problémů
z oční duhovky
To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav
těla. Oční duhovka je aktuální mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým místem a tkání v našem
těle pomocí nervového systému. Změny se zaznamenávají v průběhu života do našich čidel, pak
odráží celkový fyzický i duševní stav. Pomocí znaků
v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné
aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat ještě
před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není
jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.

Kdy: dne 18. 10. 2011 od 18,00 hodin
Kde: MĚSTSKÝ ÚŘAD VE STRMILOVĚ
– zasedací místnost

Foto z rodinného alba

Vstupné: zdarma, doba trvání:
cca 60 minut

UPOZORNĚNÍ
soukromým řemeslníkům a mikropodnikům ve Strmilově
Během letošního října bude v rámci Programu rozvoje venkova vypsáno
Opatření III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
Finanční podporu bude možné získat na Zakládání a rozvoj mikropodniku.
Podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci provozovny včetně zázemí pro
zaměstnance a na nákup výrobních technologií, vybavení i výpočetní techniky.
Další podrobnější informace pro případné zájemce podá Městský úřad Strmilov,
kancelář Mgr. Jaroslavy Sedlákové Ph.D.
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Strmilovští čápi
„Čapí rodina poletuje nad Strmilovem, hodlajíc se usadit. Veškeré snažení ze strany občanstva ukázalo se býti marné,
i když mohli hnízdit v úctyhodné výši.“ (V Martínek, Zájmy Českomoravské vysočiny 1939, č. 18)
V. Martínek už nemohl zapsat, kdy se čápi na faře usadili. Dle pamětníků zde byli snad koncem 40. let, nebo dřív? Nyní ovšem máme možnost
dozvědět se o našich současných teplomilných ptačích hostech trochu více faktických informací i právě díky článku paní Mileny Sedlákové, která
zapátrala na patřičných místech.

V

minulém čísle Strmilovských novin bylo
na titulní straně otištěno foto vyobrazující
čápy na komíně strmilovské fary. Je to taková
naše malá dominanta, na kterou se na jaře jistě
ubírá nejeden zrak, zda opět přiletí či nepřiletí
čápi. Shoda náhod tomu chtěla, že všímavý strmilovský rodák procházkou po našem městečku zachytil na svůj fotoaparát kroužkování čápů
a o tuto skutečnost se podělil i se mnou.
Tak mě napadlo! Víme my vlastně o těch našich
čápech něco víc, než že na jaře přiletí a na podzim zase odletí? Proč se čápi vlastně kroužkují,
k čemu jsou informace z kroužkování nadále
využívány? Kdo provádí kroužkování nejen
čápů, ale ptactva obecně?

Zajímá vás to jako mě?
Oslovila jsem proto Mgr. Jaroslava Cepáka, Ph.
D., vedoucího Kroužkovací stanice Národního
muzea Praha, jehož pracovníci provedli dne
25.06.2011 kroužkování čápů ve Strmilově. Zde
jsou jeho odpovědi:
„V letech 1934-2010 bylo u nás kroužky Národního muzea označeno přes 26 tisíc čápů bílých.
Kroužkována jsou v naprosté většině mláďata

na hnízdech (dospělé ptáky nelze odchytit).
Do roku 2010 jsme získali téměř 1700 hlášení
okroužkovaných čápů. Kroužkováním zjišťujeme nejen údaje o pohybu ptáků (tahové trasy,

prací či knih – u nás to byl např. Atlas migrace
ptáků České a Slovenské republiky.
Ve Strmilově byli mladí čápi poprvé kroužkováni v roce 1973 a od té doby zde bylo označe-

zimoviště), ale i jejich věk, partnerskou věrnost,
věrnost hnízdišti atp. Na základě data kroužkování a počtu okroužkovaných mláďat lze zjistit
i změny začátku hnízdění či počtu mláďat v čase
(kroužkujeme již od roku 1934!).
Kroužkování se u nás věnuje cca 400 dobrovolníků, kteří musí absolvovat příslušné zkoušky
a terénní praxi. Data získaná kroužkováním
jsou shromažďována v databázi Kroužkovací
stanice Národního muzea. Zde se dále zpracovávají a vybraná data jsou zasílána do centrální
evropské databanky ve Velké Británii. Ročně se
tato využívají k publikování desítek odborných

no přes 60 mláďat. Od strmilovských čápů evidujeme několik nálezů. Např. čáp narozený zde
v roce 1978 hnízdil v roce 1983 v Ponědrážce
u Lomnice nad Lužnicí (36 km). Nejcennějším
nálezem je bezesporu pták s kroužkem DD
784 označený ve Strmilově 27. 6. 1990. Tento
jedinec byl 17. března 1991 nalezen mrtev na
zimovišti v Jihoafrické republice ve vzdálenosti 8370 km!“
Na závěr jen dodám, že je to sice smutný, leč zajímavý nález, který má svou výpovědní hodnotu.
Pro Strmilovské noviny Milena Sedláková
Foto: Stanislav Kubů
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Vojenská technika z 2. světové války opět ve Strmilově
Klub historické techniky 2.světové války z Plzně jako každoročně pořádal 23. 7 2011 pietní akt u hrobu amerických letců na hřbitově. Kolonu historických vozidel si poté mohli občané prohlédnout na náměstí.

Hasiči bojovali O pohár starosty
17. 9. 2011 pořádalo SDH Strmilov na hasičské dráze za fotbalovým hřištěm 1. ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty. Účastnilo se
celkem 7 družstev mužů a 1 družstvo žen, nakonec se utvořilo i 1 družstvo
exhibiční. Pohár si odvezlo družstvo z Heřmanče, strmilovské družstvo
obsadilo 5. místo. Největší potlesk ovšem sklidilo družstvo žen ze Zdešova a exhibiční tým ve složení: Jiří Poruba, Jarolím Novák, Tomáš Kučera,
Roman Peltan, Jindřich Urban, Milan Popelka a Luboš Nečeda. Díky krásnému počasí a dobré organizaci byli všichni účastníci i návštěvníci akce
spokojeni. I když slavnostní ukončení proběhlo kolem 16. hodiny, většina
přítomných zůstala a využila pěkný slunečný sobotní den beze zbytku až
do konce při dobrém občerstvení a posezení.
Za SDH Strmilov Rudolf Séč,
Foto: Martin Kozák

Soutěžící mladá síla

Exhibiční družstvo
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5. Jarní dámská jízda
Jak by to bylo fajn, kdyby těch jízd bylo opravdu za ten rok víc! Ale to by jeden organizačně nezvládl. Nenechte se mýlit názvem, milí čtenáři. Letošní
jízda byla opravdu opět jen jedna a pátá! V minulých Strmilovských novinách nám pořádně prázdninový redakční šotek zařádil. Využil pořádného
letního a dovolenkového shonu. Místo tohoto aktuálního článku podstrčil na poslední chvíli článek z roku předchozího. Nezbeda. Zachoval ovšem
pro pobavení alespoň aktuální fotky. Ty tedy již nezveřejňujeme, ovšem správné zhodnocení poslední jízdy tentokrát ano. Tímto se všem článkem
zmateným čtenářům omlouváme a vše uvádíme na pravou míru.

M

ottem letošní naší jízdy bylo známé, nepatrně upravené přísloví: „V čilém těle, čilý
duch“! V sobotu, 14. května 2011, se sjelo na start
všech 12 přihlášených posádek – sedm posádek
strmilovských, po dvou posádkách ze Střížovic
a Studené a jedna posádka z Kunžaku. Po nezbytných formalitách se posádky vydaly zdolávat
první metry zatím nejdelší jízdy. První etapa je
zavedla do Nové Olešné a na hráz rybníku Holub.
Poté pokračovaly do Blažejova, Jindřiše a dále až
do Kardašovy Řečice. Z rodiště básníka Boleslava
Jablonského pak odjely k zámku Červená Lhota.
Zde se mohly vydat na okružní vycházku kolem
zámeckého rybníku a vychutnat si tak nevšední
pohledy na zámek i okolí. Po procházce je čekaly
obce Deštná s dvojicí muzeí a Mnich s památníkem Slovanského bratrství. Zhruba po patnácti

km došlo na avizované „čilé tělo“. V Choustníku
totiž na posádky čekal výstup ke hradu, kam vede
pouze lesní cesta, samozřejmě stále do kopce.
Některé posádky však byly natolik zdatné, že měly
dost sil zdolat i rozhlednu v upravené hradní věži.
Zpět k vozům to bylo již snadné a účastnice se
vydaly dále do Černovic. Po splnění nezbytných
úkolů měly před sebou již poslední čtyři etapy.
Před Kamenicí nad Lipou jim neunikl pohled
na kolářské muzeum, v samotné Kamenici si
udělaly ještě poslední malou procházku městem
a za Kamenicí na ně již definitivně čekala cesta
k domovu. Ještě průjezd několika obcemi a vesničkami a od českoolešanské kapličky již sjížděly
serpentinami do Strmilova. Zde na ně čekal úplně poslední úkol a pak již odcházely do hotelu
Komorník na vyhodnocení výsledků. Mezi tím,

co si dopřávaly dobrého jídla a pití, v zákulisí
se sčítaly správné odpovědi i správně přiřazené
fotografie. Na první místo letos dosáhla posádka s počtem 49 bodů z padesáti možných, druhé
a třetí místo mělo hodnotu 48 bodů, když o lepším umístění rozhodl vítězný rychlotest. Čtvrté
a páté místo se bralo za 47 bodů, šesté místo za
46 bodů a sedmé za 45 bodů. Na osmé až desáté
místo se zařadily posádky se 44 body a jedenáctá v pořadí byla posádka se 42 body. I dvanáctá
posádka měla moc pěkných 41 bodů. Rozdávaly
se opět ceny, diplomy a perníkové medaile, přičemž panovala všeobecně veselá nálada. Závěrem bychom chtěly poděkovat všem sponzorům,
známým i našim blízkým, prostě všem, kdo nám
pomohl již po páté naši jízdu uskutečnit.
ZO ČSŽ Strmilov

Není kopec jako kopec
I

v letošním roce jsme se vydali na podzimní
putování českou krajinou. Tentokrát jsme se
rozhodli pro sousední Středočeský kraj. V sobotu, 24. září, nám už od rána svítilo sluníčko, a tak
ani nutná změna první části programu zřejmě
nikomu nepokazila náladu. Vyměnili jsme pouze

pomínala zrychlený přesun) nám byla prohlídka
největšího dalekohledu v České republice. Hlavní
zrcadlo má průměr 2 m a tubus dalekohledu je
rozměrově podobný známému Hubbleovu kosmickému teleskopu. Tím celá prohlídka končila
a nám ani nepřišlo, že jsme zde strávili přes dvě
hodiny. Vraceli jsme se k parkovišti a před námi
byla další část putování. Cestou jsme míjeli chatovou zástavbu podél řeky Sázavy a ve stejnojmenné
obci jsme zahlédli i část známého kláštera. Úzké,

zice dokumentují vývoj palných zbraní a nabízejí
prohlídku exotických trofejí. Neméně zajímavá
je i historie výstavby dráhy Františka Josefa, kde
jsou k vidění i fotografie nádražních budov z našeho kraje. Například z Českých Budějovic, Veselí
– Mezimostí nebo Českých Velenic. Čas na osobní volno se však krátil a bylo nutno pokračovat
do poslední zastávky našeho výletu – do kláštera
v Želivě. Zde nás paní průvodkyně provedla přízemím konventu, kostelem Narození Panny Marie

Historické kopule v Ondřejovské hvězdárně

„kopec za kopec“ a místo původně plánovaného
výstupu na Blaník nás přibližně o čtyřicet km
severněji čekal vrch Žalov, na kterém je umístěn
areál observatoře Astronomického ústavu v Ondřejově. I když většina z nás si určitě neuměla představit do čeho jde, prohlídka hvězdárny a okolí nás
velice příjemně překvapila. Po zakoupení vstupenek a prohlídce muzea nás průvodci seznámili
se založením hvězdárny, jejím vývojem i současností. Poté jsme již mohli v západní kopuli pozorovat dalekohledem skvrny na Slunci a z ochozu
centrální kopule pozorovat okolí z ptačí perspektivy. Poslední trasa prohlídky nás vedla parkem
se vzácnými stromy, plastikami, různými přístroji a radary, z nichž některé jsou i dnes funkční.
Odměnou za procházku (která jedné skupině při-

Pozorování slunce

neustále se klikatící silnice nás konečně dovedly
do Vlašimi, kde jsme si udělali čas na občerstvení, prohlídku muzea či procházku po městě. Kdo
vystoupal ostrý kopec a pokračoval podél zámecké
zahrady stále vzhůru, byl odměněn pohledem na
zajímavou kašnu s krásnou fontánou. Ten, kdo se
rozhodl pro muzeum Podblanicka, které je umístěno v zámeckých prostorech, dozvěděl se mnohé
o historii budovy i bývalých majitelů. Další expo-

a seznámila nás s obsáhlou historií i současností
kláštera. Dozvěděli jsme se tak např. i o klášterním
pivovaru, jehož klasické i méně obvyklé výrobky
jsme si po prohlídce měli možnost zakoupit. Nyní
nás již čekala pouze jízda k domovu. Cestou jsme
probírali nejen dojmy z výletu, ale především
chválili počasí, které se tentokrát nadmíru vydařilo.
Za ZO ČSŽ Strmilov H. Přibylová
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Co se stalo v obraze

Cyklozávody Cyklosport Hájek 14. 8. 2011
- nejmladší kategorie (foto V. Semotán)

Cyklozávody Cyklosport Hájek 14. 8. 2011
- kulturní program (foto V. Semotán)

24. 6. 2011 - cyklovýlet YMCA na Stálkov (foto D. Frühbauer)

Koncert X-TET v evangelické kapli 14. 8. 2011 (foto V. Semotán)

Pouť v České Olešné 28. 8. 2011 (foto V. Semotán)

Strmilovská pouť 4. 9. 2011

STRMILOVSKÉ NOVINY 3/2011

FOTOKROUŽEK - POZVÁNKA
Dovolte, abychom pozvali především Vaše děti na třetí ročník
fotografického kroužku YMCA Strmilov
Cílem kroužku je ukázat dětem, jak vzniká černobílá fotografie.
Chceme je naučit celému procesu vzniku fotografie: focení v terénu,
vyvolávání kinofilmu, vyvolávání fotografie a závěrečné úpravy
(leštění, zastřižení). Zkusíme i některé staré fotografické techniky.
Činnost kroužku zakončíme v červnu příštího roku
prázdninovou výstavou fotografií.
Přihlášky a další informace o kroužku získáte na tel. 384 394 413,
drahomir.fruhbauer@evangnet.cz nebo 602 810 436, lubosjirku@seznam.cz
či přímo na evangelické faře.
Zahájení výstavy místního fotokroužku
20. 6. 2011 (foto D. Frühbauer)

Tkalcovské slavnosti 3. 9. 2011
- exkurze v provozně (foto V. Vondrušová)

Tkalcovské slavnosti 3. 9. 2011
- módní přehlídka (foto V. Vondrušová)

Tkalcovské slavnosti 3. 9. 2011 - malba dřevěných hraček (foto V. Semotán)

Tkalcovské slavnosti 3. 9. 2011
- košíkářství (foto V. Semotán)

Tkalcovské slavnosti 3. 9. 2011 - tkalcovství (foto V. Semotán)
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V místní organizaci Svazu tělesně postižených to žije!
M

ístní organizace Svazu tělesně postižených
Studená má v současné době 207 členůz toho je 43 členů ze Strmilova. Jsme nezisková
organizace a není to jednoduchá záležitost pro
jedenácti členný výbor a tříčlennou revizní komisi
získat finance na akce, které pro naše členy a někdy
i pro ostatní občany Studenska a Strmilovska pořádáme. 15. 3. 2011 připravil výbor naší organizace
pro členy MO STP klub Strmilov výroční členskou
schůzi s občerstvením a s posezením při hudbě.
K životnímu jubileu předáváme členům pamětní
list. Přispíváme členům na masáže. Na den dětí
jsme jako každý rok předali malé finanční příspěvky pro děti z MŠ Strmilov a z MŠ při ZŠ Studená.

Za první pololetí 2011 jsme navštívili 5x bazén
v lázních Aurora Třeboň za účelem rehabilitačního
koupání, kterého se zúčastňuje asi 50 členů organizace, včetně členů klubu Strmilov. Od ledna do
května každý čtvrtek jednu hodinu poctivě cvičíme
v tělocvičně ZŠ Studená a členové klubu Strmilov
1x týdně cvičí jógu a 2x týdně pilátes v tělocvičně
ZŠ Strmilov. Členky naší organizace – přebornice
v hraní žolíků - se s velkým nadšením scházejí kaž-

dé pondělí v zasedací místnosti MÚ Strmilov. Na
jaře jsme uskutečnili zájezd do Lednice a Valtic,
který zorganizoval člen výboru p. Doležal, který
zastupuje v naší MO STP členy klubu Strmilov. Pro
velký zájem jsme odjeli dvěma autobusy v časných
ranních hodinách a s velkým nadšením a spokojeností jsme se večer vraceli k domovu. Počátečtí
ochotníci nastudovali hru Fidlovačka a naše organizace se této akce zúčastnila 18. 2. 2011 v nově
zrekonstruovaném kině v Počátkách. Divadla se

né na posezení s harmonikou, které se uskutečnilo
za první pololetí dvakrát. Mrzí nás, že na přednášku na téma trestná činnost páchaná na seniorech
a komínová vyhláška organizovanou klubem Strmilov se dostavilo jen 8 občanů. Výbor naší organizace připravil nejen pro naše členy, ale i pro ostatní
občany vycházky do okolí Studené. V letošním
roce nám i počasí přeje, a tak na posledním ze třech
uskutečněných vycházek se v mlynářském muzeu
v Horních Dubenkách sešlo 40 účastníků, včetně

zúčastnilo asi 70 členů a proto jsme 16. 4. 2011
navštívili opět za účasti 44 členů ochotnické divadlo v Částrově, které s velkým úspěchem sehrálo
hru Košilka. Na obě představení dopravu autobusem hradila naše organizace, vstupenky si uhradil
každý sám. Někteří Strmilovští dojíždějí do Stude-

Strmilovských. Mgr. Jindřich Kejval, rodák z H.
Dubenek, nás provedl po celé 7 km trase a seznámil nás s historií. Méně zdatní si mohli trasu zkrátit
tím, že se svezli přistaveným autem.
Za MO-STP Studená,
Tyslpretová M., předsedkyně

čů beseda konala (knihovna by jinak „praskala
ve švech“), připomínala včelí úl a děti byly při
zvedání rukou a přemýšlení o odpovědích na
otázky pilné jako včeličky, opravdickým včelařstvím to skutečně krásně zavonělo celou místností. Pan Lebeda s sebou přivezl kromě mnoha obrázků i několik včelařských pomůcek,
které byly včelí vůní nasáklé. Děti se se zájmem

zapojovaly do diskuzí a na všechno se toužily
podívat, sáhnout a leccos vyzkoušet. Z takovýchto setkání s našimi nejmladšími máte
pocit, že ještě všechno přece jen není ztraceno
a svou cestu si děti k lásce k přírodě stále ještě
najdou. Tím spíše, když je tu a tam na tu správnou trošku postrčíme. Tak ať jim (a i nám) to
dlouho vydrží!

Knihovna a včely?
Z

vláštní spojení, že? Ale možné je. Alespoň
někdy. Tedy knihovnu (a vlastně i na 40
dětských posluchačů) spojil se včelami konkrétně 15. 9. náš již dávný známý spisovatel
a zkušený včelař Jan Lebeda. Přijel totiž dětem
1., 2. a 3. třídy ZŠ opět po nějaké době vyprávět
o včelařství. Když pominu příměr, že obřadní
místnost, ve které se pro větší počet poslucha-
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Škola

Poděkování

Co nového v základní škole

J

Š

istě nejsme sami, komu se letošní tradiční pouť ve Strmilově líbila.
Kdo za to může, že tato byla přeci jen trochu jinačí, než ty před tím?
Za 1. sluníčko! Za 2. dobrá nálada! Za 3. a to bylo nové, velmi zdařilá akce firmy „TKALCOVNA KUBÁK“, na které se návštěvníci mohli seznámit s tradičními řemesly,
zpracováním vlny od začátku až po
finální výrobek. Děti si vyzkoušely
pracovat s hlínou na kruhu, malovat
dřevěné panenky, viděly práci kováře. Na závěr dne proběhla dražba
originálního, v ten den utkaného
koberce, který vydražili manželé
Porubovi. Finanční výtěžek pak
věnovala firma KUBÁK Mateřské
škole ve Strmilově. My jsme zvažovali, jak tento finanční dar co nejlépe zužitkovat. Koupit hračky? Jednoduché řešení, ale znáte to, hračka
se rozbije, není nic. Napadlo nás
tedy, že tyto nečekané peníze vložíme do dětí jinak. Již několik roků
spolupracujeme s ekologickým sdružením „VESPOLEK“, a tak peníze
utratíme za vzdělávání dětí v ekologické oblasti a tím se vlastně dostanou nejlépe tam, kde bychom je chtěli mít. Děkujeme.
Za MŠ ve Strmilově Věra Semotánová

kolní rok 2011/12 jsme zahájili 1. září. Do školy nastoupilo 15 prvňáčků
a celkově má škola v tomto roce 159 žáků. Byli jsme vcelku připraveni na
zhoršené chování žáků po dvouměsíčních prázdninách, ale skutečnost prvních dnů předčila naše očekávání, bohužel v negativním slova smyslu. V tomto
ohledu „vynikají“ především naši osmáci a deváťáci, pozadu však nezůstávají
ani ostatní. U žáků jmenovaných tříd byly přímo ve škole zabaveny zapalovače a cigarety, někteří žáci se nestydí si zapálit přímo v areálu školy. Problémy
ale nejsou jenom s chováním, děti nedávají při vyučování pozor, nechce se
jim pracovat, podceňují domácí přípravu. V osmé třídě již máme svolanou
mimořádnou schůzku s rodiči, abychom společně problémy řešili včas. Přes
prázdniny se ve škole malovalo, a tak do nového školního roku nastoupili
žáci do čerstvě vymalovaných a vyzdobených prostor. Také jsme mezi sebou
přivítali dvě nové paní učitelky – Mgr. Evu Prokešovou a Mgr. Pavlínu Holickou. Oběma přejeme hodně spokojenosti a úspěchů na novém působišti,
stejné přání bych chtěl vyslovit i všem ostatním pracovníkům, ale i žákům
a rodičům. Kromě hlavní činnosti školy jsme v rámci projektu „ZŠ Strmilov
pro lepší jazykovou přípravu, využití ICT a EVVO“ začali budovat na školní
zahradě nový betonový kompostér. Z důvodu nevyhovujícího stavu z hlediska hygienických norem budeme opravovat výdejové okno ve školní jídelně.
V loňském roce jsme začali obměňovat nábytek v šatnách. Vzhledem k tomu,
že se uzamykatelné skříňky osvědčily, vybavíme opět jednu šatnu. Chtěl bych
také vyjádřit poděkování pracovníkům vedení města za velmi dobrou spolupráci a vstřícnost při řešení problémů týkajících se chodu školy.
Mgr. Josef Pulkrab

Historie

500 let od dokončení výstavby rybníka HOLUB
K

největšímu rozmachu přivedl Jindřich
z Hradce městské hradecké rybniční hospodářství velikým obdarováním města potokem Řečičkou a bažinatými jitry v Kopcích
kolem Pleší hory mezi Jarošovem nad Nežárkou
a Novou Olešnou. Zakoupením vsi Zahrádek
r. 1496 našli jindřichohradečtí měšťané vhodný prostor pro rybníky a rovněž tak u vsi Nová
Olešná. Nejvíce však bylo postaveno městských
rybníků kolem samého Jindřichova Hradce, a to
jak rozšířením stávajících rybníků na ŘečičceKřížek (u Křížku), ve Stržích, tak vystavěním
rybníků nových - Malíkovský, Dolinný, Prachovna, Přední. Klenotem města stal se však veliký
rybník Holub. O něm a jeho stavbě se zachovaly
podrobné zprávy. Z darovací listiny poznáváme, že v blíže neurčené době jindřichohradečtí
měšťani vyměnili s vrchností, s Jindřichem IV.
z Hradce, pozemky - dali jemu pozemky blízké
u města a on jim jitra t. j. splaněný les za horou
Pleší při Nové Olešné, a to patrně značný díl,
protože na něm vybudovali dva rybníčky Holub
a Přiby. Rybníky zde vybudovali, protože pro
vzdálenost pozemků je jinak nemohli využívat.
Lesy v té době nepotřebovali, neboť dříví brali v lesích panských. Z listiny vidíme dále, že
měšťané za rozkvětu rybnikářství z obou rybníčků vybudovali jeden - aby Holub polkl Přibyla
- a proto, ovšem ne zadarmo, získali na Jindřichovi z Hradce uvedené obdarování a svolení.

Nejstarší městské účty vedené od roku 1485
zachovaly tak postup při stavbě velkého Holuba.
První zmínka o výplatě peněz na rybník Holub
je z roku 1506 – ,,za víno, perník a chléb radním,
kteří s hejtmanem Počepickým ohledávali místa

jenžto v něm hnízdila káně veliká, 5 grošů“. Tak
zhotovili rybník Holub „klýnot města, jenž nelítá, ale zlaté peří vydává“, jakž písař později v listu si zabásnil. Že z Holuba měli měšťané radost,
vypoví záznam z jara r. 1511: jako paní jely na

k rybníku.“ Takto se tedy dovídáme, kdy, kolik
a za jaké práce bylo zaplaceno. Poslední zápis
o výplatě peněz je z roku 1510 - ,,sedláku jednomu dáno od porubení dřeva na rybníku Holub,

rybník Holub, dáno na chléb, ryby a víno 8 gr.,
it. podruhé paním na rybníce za stravu 11 gr.
Jely tudíž na dvakráte a paní purkmistrová, v ty
časy Zumsarova s dcerú. nescházely. Do ptačího
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zpěvu ženské výkřiky! Jaké asi veselí letělo tou
chvílí výletu v zapadlém, ale překrásném lesním
zátiší za Pleší horou pod Vlčkem na dlouhé hrázi
zádumčivého ,,Holuba“! Hradeckým měšťanům
náležel rybník Holub do 14. září 1794, kdy byl
veřejnou licitací prodán za 471 zl. 15kr. Tomáši
Schütznerovi. Důvodem prodeje byly dluhy města vzniknuvší městskými výdaji na vojsko a špatným správcováním městského majetku. Později
se stal rybník Holub součástí majetku velkostat-

ku Česká Olešná, k němuž náleží dodnes. Od
roku 1892 je Velkostatek Česká Olešná, s přerušením v letech 1948 -1992, v držení rodiny Karla
Brdlíka a jeho potomků. Technické údaje rybníka:katastrální výměra – 24,9065 ha, vodní plocha 24,48 ha, kóta normální hladiny 536,54 m
n. m., objem rybníka 400 000 m3, délka hráze
340 m, výška hráze 5,5 m, šířka hráze v koruně
5,25 m v patě 24 m.
Informace poskytla paní Iveta Sýkorová

Pozvánka na výlov
rybníka Holub
Tradiční výlov rybníka Holub proběhne
28. října 2011. Výlov začne od 7.00 hod.,
prodej ryb od 9.00 hod.
Občerstvení a prodej rybích specialit zajištěn.
Srdečně zvou Sýkorovi!

Ještě jednou Palupín a skutečná historie
*

Ve SN č. 2/2011 bylo špatně (omylem, při korekci textu - pozn. red.) uvedeno , že byl lihovar odstřelen v roce 1954. Ve skutečnosti k tomu došlo
o dvacet let později – v roce 1974. Děkujeme za upozornění a všem čtenářům se velice omlouváme.

Sport

Open Air Strmilov
Festival Open Air Strmilov letos navštívila česká hudební skupina z Úval u Prahy, která hraje tzv. Pop Rock – Divokej Bill. Po Třech sestrách a skupině Kryštof tak po roce opět ožilo strmilovské fotbalové hřiště známými hity. Nechyběly songy Pocit, Rozárce nebo Malování. Divokej Bill ale představil
i svoji novinku s názvem Vstávej. Po koncertu se se zástupci Divokýho Billa- Václavem Bláhou a Adamem Karlíkem - sešla Lucie Hochmanová.
Divokej Bill už je zvyklý hrát na velkých festivalech před početným publikem. Open air Strmilov takový není, tak jak se Vám tady líbilo?
Adam: Právě že jsme byli docela překvapení, že to
tady bylo takové rodinné, super atmosféra, dobře
se nám hrálo.

Dá se říct, že by to byl takový návrat? Jako před
více jak deseti lety, když jste začínali hrát?
Adam: Tak já si myslím, že to je velký festival ten
Strmilov, takže to není žádný návrat. (Smích…)
Ne, dobrý, hodně lidí. V pohodě.
Ženský kolektiv, to většinou bývá problém. Co
pánové mezi sebou? Je vás hodně, dokážete se
domluvit?
Vašek: Už se o to snažíme asi třináct let, které spolu
hrajeme, a zatím spolu hrajeme, takže to asi mluví
za všechno. Nějak se dohodneme, v pohodě.
Takže se nechystáte přibrat mezi sebe ženskou?
Vašek: O tom nepřemýšlíme.
Byl by to rozkol?
Adam: No asi jo (smích).
Vašek: Nebrat ženský. Do kapely nebrat. To už
věděl John Lennon, nebo takhle - John Lennon
to nevěděl, ale Beatles už to věděli a Yoko Ono to
věděla.
Když se podíváme na Vaši muziku, v recenzích,
které se objevovaly poslední dobou, jejich autoři
psali o Vašem návratu zpět k energické hudbě
po období temna. Co říkáte tomu?
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Adam: Tak to je asi nějaký subjektivní názor. Já
myslím, že ta hudba z nás vychází. Nejvíc k tomu
asi může říct Vašek, protože ten píše texty a většinu muziky.
Vašek: Já bych souhlasil s Adamem, že to z nás tak
nějak jde a moc to neřešíme. A jestli to lidé takhle
vnímají, tak jsme jedině rádi.
Takže předtím bylo nějaké temnější období?
Vašek: To bylo pekelný. Měli jsme různé temné
myšlenky, chodili jsme ven jenom v noci a už to
bylo dlouhý, tak jsme chtěli změnu
Takže teď zase budete chodit ven ve dne?
Vašek: Tak.

Podívejme se na Vaši spolupráci se Třemi sestrami - plánujete teď něco nového?
Vašek: Se Sestrami jsme už měli hodně akcí, teď
něco zrovna šijeme, ale ještě to není úplně dohod-

nuté. Ale rozhodně s nimi chystáme nějaké mejdany do budoucna.
A co Čechomor? S tím jste také spolupracovali.
Vašek: Čechomor… Já použiju takový most
k tomu, abych lidi pozval na náš tisící koncert, který bude 9. září v Úvalech. Tisíc koncertů už spolu
hrajeme, je to paráda a právě na tisícím koncertě
s námi budou hrát kamarádi z Čechomoru.
Poslední deska, která Vám vyšla, je Best-of. Plánujete už nějakou novou?

Adam: Máme takový plán, že odehrajeme tisící
koncert a příští rok se chceme věnovat zahraničí.
Jestli nám vyjdou nějaké zahraniční festivaly - Slovensko, Evropa - a v průběhu roku chceme udělat
novou desku. Ta by mohla vyjít začátkem roku
2013 a k ní bychom potom odehráli velké turné.
Nebojíte se trochu té expanze do Evropy?
Adam: My se toho nebojíme. Už jsme jeli velké
turné s britskou kapelou Levellers po Velké Británii a také festivaly v západní i východní Evropě.
Letos jedem nějaké festivaly na Slovensku a v Polsku, takže se toho nebojíme a naopak je to pro nás
výzva. Chceme si zahrát a zažít nějaké nové věci
a chceme tomu věnovat celý příští rok.
Rozhovor připravila a vedla L. Hochmanová
Foto: L. Hochmanová, M. Hojková, M. Nováková
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Jiný pohled na fotbal, aneb JAK TO VIDÍ ROZHODČÍ
Poslední červnovou sobotu (25. 6. 2011) uspořádal Klub Rarit A Fotbalových Teoretiků, známý spíše pod zkratkou „KRAFT“, 12. ročník turnaje
„Starých pánů“. Statistiku o tom, jaká družstva nastoupila, kolik kdo dal gólů, kdo obdržel žlutou nebo červenou kartu, popřípadě jaký je průměrný
věk hráčů a další jiné zajímavosti nám tentokrát prozradí ten, kdo má na hřišti to nejhlavnější slovo: ROZHODČÍ. Požádali jsme pana Vladimíra
Loulu, který byl na 12. ročníku turnaje v pozici hlavního rozhodčího, o jeho pohled nejen na fotbal „starých pánů“.
Na úvod nám prozraďte, jaká družstva změřila své síly na strmilovském fotbalovém hřišti
a s jakým výsledkem?
Domácí - KRAFT Strmilov
Hosté - Plech Kunžak, FK Studená
A výsledky:
KRAFT Strmilov - FK Studená 4:2
Plech Kunžak - FK Studená 6:2
Finále:
KRAFT Strmilov - Plech Kunžak 0:3
Turnaje starých pánů se zúčastňují hráči starší
35 let. Mnozí z těchto hráčů stále hrají i mistrovské zápasy za své mateřské oddíly. Při těchto zápasech jde hlavně o to, sejít se s bývalými
spoluhráči a bývalými protivníky, v pohodě
a s úsměvem si zahrát a jak se říká, „udělat si
žízeň“ na pozápasové posezení. Takto to velká
část hráčů vidí. Po začátku zápasu ale na tato
předsevzetí mnozí zapomenou a vrhnou se do
hry, jako by šlo o život. Při tom nechybí spousta slovního napadání, dohadování a nezřídka
i spoustu drobných faulů.
Jako rozhodčí samozřejmě dbáte na dodržování pravidel hry. Kolikrát jste musel na tomto turnaji sáhnout po žluté kartě? Byla nutná
i červená?
Do finále turnaje starých pánů ve Strmilově se
tentokrát dostali „rivalové“ z KRAFTu Strmilov a PLECHu Kunžak. V zápase bylo nařízeno
5 pokutových kopů, dva hráči byli vyloučeni
– jeden po druhé žluté kartě, druhý za úmyslný hrubý zákrok na protihráče. Zápas skončil
výsledkem 0:3 pro hosty z Kunžaku, kteří si
svým výkonem a chováním na hřišti vítězství
plně zasloužili. Po zápase jsem sice byl hodně
kritizován za jednostranné řízení zápasu ve
prospěch Kunžaku - při starých pánech se pře-

ce vylučovat nemá a tolik penalt písknout proti
domácím, to se podle kritiků už vůbec nedělá…
Za svými rozhodnutími si však přece jenom
stojím a určitě bych je i při zpětném zhodnocení
zápasu nezměnil.
Takže rivalita, chuť a touha po vítězství je
u starých pánů stále přítomna. Máte na tyto
zápasy jiný metr než na mistrovská utkání?
Často se mezi hráči vyskytují názory, že u starých
pánů se má nějaké to porušení pravidel přejít bez
povšimnutí. Jedná se především o špatné vhazování, o špatné rozehrávání, sem tam o nějaké to
postrčení či přidržení za dres. Je pravda, že by
se zápasy takto řídit daly. Ovšem s podmínkou,
že jsou pro to nakloněni všichni hráči. Na hrací ploše to tak ale rozhodně není. Mnozí proti
tomu velmi ostře vystupují s námitkou, že když
se nebude pískat špatně vhozený aut, nemusí se
ani pískat podkopnutí či skluz směřující na nohy
soupeře a ohrožující jeho zdraví. Při jednom
z turnajů jsme se s kolegou Honzou Maňhalem
dohodli, že hráče, který by měl být podle pravidel vyloučený, necháme vystřídat a mužstvo
doplní náhradník. Stál by proti sobě stále stejný
počet hráčů, vystřídaný by už nemohl v zápase
hrát, mohl by však nastoupit v zápase dalším. Od
této domluvy jsme museli upustit, neboť jeden
z „ublížených“ hráčů po předchozím souboji
nakopl zezadu protihráče do zad se slovy: „Když
mě nevyhodí, tak ti ukážu“. Takoví hráči si snad
ani neuvědomují, že ti, proti kterým hrají, jdou
běžně druhý den do práce. To samé se traduje
i v zápasech mládeže, kdy se vedoucí, trenéři a rodiče přimlouvají za to, že by se v těchto
zápasech nemělo vylučovat. Jenomže sami by si
měli uvědomit, že povolit byť „jen v zápase mládeže“, se nemusí vyplatit. A i zde často dochází

k zákrokům, které přímo ohrožují zdraví dětí.
Fotbal je kontaktní sport, při kterém se nehraje
v rukavičkách. Rivalita na hřišti je na místě. Jen
je třeba umět emoce kočírovat.
Jak jste se dostal na pozici rozhodčího?
K řízení zápasů jsem se dostal již v 17 letech,
kdy jsem udělal zkoušky rozhodčího. Předtím
jsem chodil mávat na lajnu jako laik téměř na
každý zápas mužů v Kardašově Řečici, odkud
pocházím. Mé rozhodnutí dát se k rozhodčím
hodně ovlivnil bývalý zkušený rozhodčí Jirka
Jech st. a dále Jirka Radosta, který nám jako žákům a dorostencům, za které jsem hrál v Kardašově Řečici věnoval spoustu času.
Jaké jsou vaše povinnosti před zápasem?
Povinností je mnoho. Namátkou vyjmenuji
například: kontrola hřiště, umístění praporků,
kontrola sítí v brankovišti, nalajnování hřiště,
kontrola registračních průkazů hráčů, kontrola
připravených míčů, kontrola napsaných zápisů,
kontrola výstroje hráčů ještě před zahájením
zápasu, atd.
Vedete si nějakou statistiku o zajímavostech
vámi odpískaných zápasech?
Ne, žádnou statistiku si nevedu.
Nějaké slovo na závěr našeho povídání?
Na závěr bych ještě dodal: nikdo není neomylný
a určitě děláme chyby všichni. To si připustím
i jako rozhodčí. Rozhodně se však nenechám
ovlivnit při svém rozhodování pokřiky z tribun
nebo slovním napadáním na hřišti.
Děkujeme Vladimíru Loulovi za nahlédnutí
pod rozhodcovskou pokličku a přejeme mu
spravedlivou píšťalku v jeho rukou. KRAFTu
Strmilov přejeme lépe vydařená finále, než
bylo toto. Sportu zdar a FOTBALU zvlášť!!!
(edo)

Motoristický víkend 24. 6. - 25. 6.
Předposlední červnový týden jsem zpozorovala v ulicích Strmilova poněkud zvláštní jev. Převážně náměstím a směrem na Malý Jeníkov se začínala
projíždět auta s neobvyklými zvuky motorů, různých továrních značek a různých barev. Tak nějak byla ta auta celá jiná. Odpověď na otázku, proč
je tolik takovýchto aut ve Strmilově, jsme mohli dostat v podvečer v pátek 24.06.2011, kdy jsme při večerním rodinném posezení na zahradě mohli
z dáli zaslechnout „tůrování“ motorů, kvílení brzd a sem tam i houkačku. Co se to vlastně dělo, jsem se ptala Lukáše Matějů, jednoho z nadšenců
a fanoušků motoristického sportu z klubu Radouň Motorsport, který má toto veškeré dění na svědomí.
Přibližte nám dění večera z pátku na sobotu
a sobotní dopoledne, kdy jsme slyšely doprovodné zvuky sportovně upravených vozidel.
V pátek 24. 6. 2011 a v sobotu 25. 6. 2011 se
poblíž vašeho městečka jela Radouňská Rallye,
další ze soutěží Volného poháru 2011. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do
seriálů podniků Volný Pohár České Republiky
s přístupem i široké veřejnosti pro začínající
i pokročilé jezdce. Cílem soutěže je seznámit
posádky se základními pravidly pro rallye, zdokonalit jezdce v řidičských schopnostech a řešení krizových situací ve vysokých rychlostech.
Na posádky čekalo celkem 390 km tratě, do které bylo umístěno 13 rychlostních zkoušek. Start

soutěže se uskutečnil v pátek 24. 6. 2011 v 19:15
na náměstí v Nové Včelnici. V první noční etapě
na posádky čekalo ostrých 40km rozdělených
do 4 rychlostních zkoušek. Druhý den bylo na
pořadu 9 rychlostních testů ve 3 sekcích. Jedním z testů byl populární okruh, který je především atraktivní pro diváky. Neustále mohou
sledovat průjezdy soutěžních vozidel, která se
střídají v kratším než minutovém intervalu.
Dalším z testů sobotní etapy byla zcela nová
rychlostní zkouška v okolí Strmilova a poslední
rychlostní zkouška byla upravená loňská rychlostní zkouška taktéž v okolí vašeho městečka.
Startovní pole čítalo přibližně 68 soutěžních
posádek rozdělených do 6 tříd.

Je pravda, že jsem už loni zaregistrovala „řevy
motorů“. Nebylo to tedy poprvé, co na vymezené tratě vyrazila závodní auta.
Ne, poprvé jsme jeli v roce 2008. V okolí Strmilova to bylo letos podruhé. Máte tu zajímavá
místa, která jsou pro takovéto závody vhodná.
Ale je pravda, že nová trasa ze Strmilova přes
Olšany do Jalovčí se ukázala jako velmi rychlá.
Tu pravděpodobně nahradíme jinou.
Co vše jako pořadatelé máte za povinnosti,
než se může vlastní rallye uskutečnit?
Těch povinností je mnoho. Předně se musí vyřídit povolení úplných uzavírek silnic, tedy těch
úseků dotčených závody. Jednáme s MěÚ Jindřichův Hradec - odborem dopravy. Dále s úřa-
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dy, v jejichž katastru se nachází úsek tratě, který
jsme si vybrali pro závody. Určitě spolupracujeme
s integrovaným záchranným systémem, tedy se
Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským
záchranným sborem a Policií ČR. Je potřeba trasy
vytyčit, označit značkami. Trasu je třeba zabezpečit nejen pro diváky, ale i pro samotné závodníky.
Soutěž připravovalo cca 250 pořadatelů.
Pořadatelé jsou z řad Radouň Motorsport?
Ano, jsme opravdu nadšenci a fanoušci motoristického sportu. Jméno Radouň je počáteční
slovo v názvu 4 obcí z okresu Jindřichův Hradec. Činnost týmu v současné době tvoří celá
řada aktivit v oblasti motoristického sportu.
Posádky složené z členů týmu se pravidelně
účastní závodů Volného poháru ČR v rallye,
členové týmu se podílejí na spolupořádání
podniků Mistrovství ČR v rallye jako např. Rallye Český Krumlov. Stěžejní aktivitou Radouň
Motorsport je ale pořádání vlastních motoristických podniků. Počátkem roku, pokud
tomu dovolí sněhové podmínky, tak se koná
Zimní Radouňská hobbyrallye, akce značně
oblíbená mezi jezdci i diváky, které se každoročně účastní kolem 100 posádek. V jarních
měsících následuje pořádání motocrossového
závodu na trati v Okrouhlé Radouni. Vyvrcholením pořadatelského úsilí je pořádání soutěže zařazené do Volného poháru ČR v rallye
s názvem Radouňská Rallye. Z předcházejícího
výčtu aktivit plyne otázka na počet členů týmu.

V současné době členskou základnu tvoří cca
50 stálých členů a členská základna se neustále
rozrůstá. Dlouhodobým cílem Radouň Motorsport je podporovat své členy v účasti v různých
motoristických disciplínách, pořádat kvalitní
jezdecky i divácky oblíbené motoristické podniky a dostat tak jméno Radouň Motorsport do
povědomí široké veřejnosti.
Zaslechla jsem i houkání sirén. Bylo potřeba
zásahu záchranné služby?

Bohužel bylo, jedna ze závodních posádek měla
nehodu. Rekonvalescence členů posádky stále
probíhá.
Na závěr děkuji Lukáši Matějů za přiblížení
závodního klání, které se uskutečnilo poslední červnový víkend. Přeji jemu i dalším členům klubu mnoho sil a nadšení do dalších let,
neboť bez toho by to jistě nešlo. Za necelý rok
se budeme opět těšit.
Milena Sedláková

Okresní přebor starších žáků

5. 6. se ve Slavonicích konal zápas Okresního přeboru starších žáků Slavonice – Strmilov,
kde strmilovské fotbalové naděje sice prohrály, ale celkově se umístily na krásném druhém místě.
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