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Kalendárium akcí a událostí v létě
24.–26. 6. – cyklovýlet do Stálkova
„Každý muž má nůž“
15. 7. 2011 – OPEN AIR Strmilov, koncert
Divokej Bill na fotbalovém hřišti, vstup do
areálu od 16.00, začátek v 17.00 hod
10.–17. 7. 2011 – Letní kemp mládeže
Pod jednou střechou
14. 8. 2011 – seriál závodů na horských,
trekingových a crossových kolech pro širokou
veřejnost, neregistrované a hobby jezdce
CykloSport Hájek Liga 2011.








14. 8. 2011 – koncert X-tet v evang. kapli
od 17.00 hod
22. 8. – 26. 8. 2011 – kurz práce na počítači
pro seniory od společnosti Attavena
v suterénu MěÚ , každý den 3 hodiny
červenec–srpen – fotografická výstava
fotokroužku Strmilov v přízemí
městského úřadu
3. 9. – Tkalcovské slavnosti
4. 9. – strmilovská pouť
8. 10. – „Buchtování“ v Jilmu
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Úvodem...
LUČNÍ ZVONKY

Aktuálně...

Vítali jsme...

Vy zvonečky luční,
nejste dnes po noční?
Není slyšet zvonění,
co nám dává znamení,
že je léto zas.
Zvonky, jejich modré hlavy,
radostně se rozhoupaly,
ztratily teď hlas...
Kráčela jsem loukou s květy,
zaslechla jsem tyto věty:
Co svět stojí s planetou,
lidé to vždy popletou.
Nezvoníme, my jen čníme
jako strážci do kraje.
A když přejde léto, spíme,
jiný úkol nemaje.
My rosteme bez hlasu,
jen pro oči, pro krásu.
Nás uslyší jenom stěží,
pro hlas jsou tu zvony z věží.
Zazvoní čas od času.
- vava -

Vítání dětí 15. 6. 2011. Zleva se svými rodiči: Leona Pátková, Kristýna Vlásková, Eliška Pacholíková,
David a Ondřej Toralovi, Veronika Přibylová. (foto archiv města)

Otázky pro Jaroslavu Sedlákovou…
V minulém čísle SN jsme nastínili informace o některých žádostech o dotace pro město
Strmilov. Nějaká doba už uplynula, a tak jsme
se zeptali, jestli může město počítat s dalšími
financemi z některých dotačních programů,
které jsme využili k podání žádostí.

Takže zrekapitulujme stav. Které dotace
máme již jisté? A v jakém stádiu se jednotlivé projekty nacházejí?
1)

2)

Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci
sběrného dvora. Nyní (tedy konec června,
pozn. redakce) probíhá výběrové řízení na
provedení stavebních prací a na technické
vybavení sběrného dvora. Odhad nákladů je
na stavební část bez DPH 2 700 000,- Kč a na
technické vybavení bez DPH 1 350 000,- Kč.
Stavět se začne 1. srpna 2011.
Další dotace půjdou na rekonstrukci
nemovitých kulturních památek, a to na
troje boží muka, která se nacházejí směrem na Malý Jeníkov, Novou Olešnou a ke
hřbitovu. Peníze jsme získali z projektu
Ministerstva kultury ČR, celková částka
je 84 000,- Kč. Rekonstrukci božích muk
provede akademický sochař Vladimír
Krninský. Na základě jeho podkladů o stavu památek byla žádost podána.
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3)

4)

Na opravu lesní cesty ve Vysokém má
město z Programu rozvoje venkova ČR
přislíbeno 1 903 000 Kč. Zastupitelé dne
16. 6. 2011 rozhodli tuto akci nerealizovat
z důvodů vysokého doplatku ve spoluúčasti ve výši 1,6 milionu Kč. Důvodem
rozhodnutí byla úspora prostředků pro
případnou spoluúčast na financování nové
kanalizace.
Městu byla přiznána dotace na úroky
z úvěrů – celkem 175 000,- z Jihočeského
kraje.

Která žádost o dotace naopak nebyla městu
přiznána?
1)

2)
3)

Z důvodu velkého převisu žádostí nevyšly
dotace z programu podpory SDH, o které jsme žádali pro hasiče z České Olešné
(investiční akce) a rovněž pro hasiče Strmilov (neinvestiční akce) z Jihočeského
kraje.
Z Jihočeského kraje také nebyla přiznána
dotace z programu Úcta k předkům na
rekonstrukci válečných hrobů.
Nedostali jsme peníze ani na víceúčelové
hřiště v České Olešné z Nadace ČEZ, stavba tedy byla celá financována z městského
rozpočtu.

4)

Nevyšel projekt pro vybudování bezbariérového přístupu na městský úřad a vzdělávací akce o bariérách.

O jakých dotačních titulech ještě není rozhodnuto?

1)

2)

Čekáme na výsledky rozhodnutí v Regionálním operačním programu NUTS II.
Jihozápad na projekt „Opravy místních
komunikací ve Strmilově a v Leštině“.
Dále se ještě nerozhodlo ve věci přidělení
financí na Rozšíření kanalizace ve Strmilově v programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ z Ministerstva zemědělství ČR.

Budete ještě nějaké dotace podávat?

Ano, připravuje se žádost o dotaci na zateplení MŠ a ZŠ do Operačního programu Životní
prostředí.
Děláme průběžně monitorování grantových
příležitostí a přivítáme jakékoliv konkrétní
náměty na dotační výzvy, kde žadatelem může
být obec.
Děkuji za informace.
Jaroslavy Sedlákové se ptala V. Vondrušová
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Projekt „Senioři komunikují“ se chystá do Strmilova!
N

ikdy není pozdě učit se novým věcem.
Proto Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových vyhlásil letos již pátý
ročník projektu Senioři komunikují. Česko-

budějovická Attavena o.p.s. byla pověřena
organizací kurzu ve Strmilově. Počítačový
kurz je učen lidem ve starobním důchodu,
kteří jsou začátečníky v práci s počítačem.

Celkem čtrnáct hodin výuky rozdělených do
3,5 hodinových lekcí sestává většinou z práce s počítačem, ale účastníci se během jedné vyučovací hodiny dozvědí také užitečné
informace o používání platebních karet. Díky
naší mobilní učebně má každý účastník k dispozici počítač, na kterém si sám vyzkouší
probíranou látku. Kurz probíhá pod vedením
zkušeného lektora, který má pochopení pro
specifika cílové skupiny. Účastníkům postupně pomáhá překonat respekt z počítačů od
úplných základů jako je vypnout a zapnout
počítač, jak správně používat myš a orientace na klávesnici a obrazovce a v návaznosti
na tom aktivity jako napsat text a odeslat ho
emailem. A nejen to si senioři z našich kurzů

odnášejí. Dle slov jednoho z bývalých absolventů počítačového kurzu je každá lekce společenská událost. Na účastníky čeká spousta
nových informací, zážitků a možná nějaká
nová přátelství. Kurz se uskuteční za podpory obce Strmilov, která poskytuje prostory
pro výuku a pomoc s propagací.
Kurz proběhne v budově městského úřadu ve
Strmilově v týdnu od 22. srpna do 26. srpna 2011 každý den v čase od 9:00 do 12:30.
Všechny aktivity jsou bezplatné! Kapacita kurzu je 10 seniorů, proto neváhejte
a přihlaste se do kurzu na telefonním čísle
608 152 234 (Veronika Bacúšanová) nebo
385 340 579.

Černá fotokronika
Požár v České Olešné

První dubnové dny měli hasiči napilno. V České Olešné díky cizímu zavinění došlo dne 2. 4. 2011 ke vznícení skladu sena. Zasahovaly SDH
Strmilov i Česká Olešná, přijela zásahová jednotka z Jindřichova Hradce a z Kunžaku. U požáru bylo nutno asistovat i přes celou noc, aby se
nerozšířil na okolní budovy.

foto: Vladimír Semotán

Městská policie informuje
Drogy ve Strmilově

Na podzim loňského roku proběhla velká akce
proti pěstitelům drog, kde svou roli sehrály
městské kamery. Akce to byla velkého rozsahu
– jak do velikosti zabraného zboží v hodnotě cca půl mil. korun ( pěstírna byla vybavena drahým vybavením určeným k pěstování
rostlin), tak rozsahem zásahu – účastnili se
kriminalisté z Jindřichova Hradce, Českých
Budějovic, pracovníci z policejních laboratoří,
psovodi, zásahová jednotka, ale také pracovníci firmy EON. Trvala přibližně od 4 hodin
od rána až do 14 hodin odpoledne a akce se
zúčastnilo 20 zasahujících. Na místě byli
zadrženi oba pěstitelé („zahradníci“). V této
době je případ uzavřen a byl předán soudu.

Ke sledování pachatelů a situace velkým dílem
přispěl městský kamerový systém.

Mladiství vandalové

Letošní rok se nese opět ve znamení dětského
vandalství. Terčem útoků se stávají tradičně
veřejné WC, autobusová čekárna a dětské hřiště,
zejména nový altánek. Posuďte sami z fotografií
výzdobu altánku naší mládeže, které je v případě zájmu k nahlédnutí u městského strážníka,
nebo lze stále ještě zhlédnout přímo na místě
(původně připravené foto staženo pro nepublikovatelnost – pozn. redakce).

Škodící psí a kočičí miláčkové

Třetím velkým problémem jsou volně pobíhající psi a kočky. Tentokrát se nejedná pouze o psí
exkrementy, poškození veřejných prostranství,

ale jde i o napadení člověka. Vzhledem k přemnožení zdivočelých koček, které přenášejí
různé infekční choroby, zakazujeme jejich krmení,
a to hlavně za domem s pečovatelskou službou.

Konflikty

V letošním roce je rovněž registrováno více
osobních, rodinných a sousedských konfliktů,
které se lidé snaží řešit přes úřady. Chci podotknout, že ve většině případů to negativní vliv
konfliktu spíše prohloubí a situace se ještě horší. Při řešení takovýchto záležitostí doporučuji
chladnou hlavu, dobrou vůli, klid a v neposlední řadě snahu o komunikaci.
Rudolf Séč,
městský strážník
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Hasičské slavnosti 21. 5. 2011 v České Olešné

foto: Vladimír Semotán
Dne 21. 5. 2011 se konalo u příležitosti 115. výročí založení místního SDH
soutěžní klání 9 družstev mužů, žen a dětí – místních i přespolních.
Slavnosti večer pokračovaly taneční zábavou.

Místní družstva skončila na krásných předních místech. U této příležitosti svépomocně opravili hasiči i zázemí – hasičárnu. Město Strmilov jim
poskytlo na část oprav dotaci.

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 Mrákotíně 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 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 občerstve-

ní 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.

Vítězky Jarní dámské jízdy - 2. místo

Vítězky Jarní dámské jízdy - 1. místo

Vítězky Jarní dámské jízdy - 3. místo
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ZO ČSŽ Strmilov, foto: Hana Přibylová
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Dětské rybářské závody – Bořetín 2011
N

a velikonoční neděli, nebo chcete-li na sv. Jiří,
proběhly 24. dubna na Požární nádrži v Bořetíně Dětské rybářské závody – Bořetín 2011, které
uspořádala Místní organizace Českého rybářského
svazu Strmilov. Jak říká pranostika, na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři. V letošním roce dalo počasí
této pranostice za pravdu a počasí bylo skutečně přepychově letní se sluníčkem a téměř jasnou
oblohou. Závodů se v letošním roce zúčastnilo
16 dětí. O co bylo méně dětí, o to více se v letošním roce ulovilo ryb. Celkem se chytilo 35 kusů,
z tohoto počtu bylo 30 kaprů. Pouze tři závodníci
nechytili nějakou rybu. Naproti tomu nejúspěšnější závodník ulovil 5 kaprů a jednoho cejna.
Stupně vítězů v letošním roce ovládly „přespolní
děti“. Vítězem v kategorii nejtěžší ulovená ryba se
stal Viktor Hošek z Jihlavy. Ulovil kapra o délce
bez 54cm rovný metr. Kapr vážil 2,2 kg. Vítězem
v hlavní kategorii se stal Radek Hošek z Jihlavy.
Vítěz ulovil celkem 5 kaprů a jednoho cejna. Musíme podotknout, že Radek se stal vítězem skutečně
oprávněně. Sám si nahazoval, sám ryby sekal i sám
je přitáhl až k podběráku, kde mu již asistoval jeho
trenér Mirek Závodský. Na druhém místě skončil
Zdeněk Jokl z Vlčic, který chytil rovněž 5 kaprů.
Na třetím místě skončil Viktor Hošek, který chytil celkem 3 kapry a cejna. Na dalších místech
se umístili: Kubáková Eliška, Jonáček Stanislav,
Doležal Jaroslav, Míchal Lukáš, Peltan Patrik, Vančurová Hana, Nedbal Martin, Kasl Petr, Bláha Filip.
Jak jsem již psal, že stupně vítězů ovládly přespolní
děti, tak je to sice pravda, ale pouze místem jejich
bydliště. Kluci Hoškovi jsou sice z Jihlavy, ale kořeny mají po mamince ze Strmilova a rybářské geny
po svém dědečkovi, našem předsedovi. A Zdeněk
Jokl, ten je na tom skoro stejně. Rovněž má své
kořeny ve Strmilově. Takže nakonec vše dopadlo
správně a patrioti mohou být spokojení. Vítězové
i závodníci na dalších místech si odnesli krásné
ceny. Každý si mohl, v pořadí jak se umístil, vybrat
z velice krásných cen – rybářské pruty, navijáky,

vezírky, podběráky. Nakonec se dostalo i na závodníky, kteří neměli štěstí a nechytili žádnou rybu. I ti
si odnesli malou rybářskou pozornost. V letošním
roce jsme udělovali i jednu mimořádnou cenu
a to „smolař závodů“. Tuto kategorii vyhrál Filip
Bláha, který měl tak rybářsky smolný den, že si
snad musel vybrat smůlu na několik let dopředu.
Jako „vítěz“ dostal od pořadatelů roličku toaletního papíru. Každý závodník dostal od pořadatelů
svačinu v podobě ohřáté klobásy. O občerstvení se
starali manželé Jonáčkovi, kteří nabízeli závodníkům a divákům veškerý komfort, který lze v takto
improvizovaných podmínkách vytvořit. Byla to

Otevírací doba
v knihovně
o prázdninách:
ÚT 15.00 – 18.00
PÁ 13.00 – 18.00
Dovolená
8. 8. – 19. 8. 2011

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Strmilově
a YMCA Srmilov
srdečně zvou na koncert skupiny

X-tet
neděle 14. srpna
evangelická kaple od 17:00 hod.
velmi vydařená akce a šťastné úsměvy úspěšných
závodníků byly odměnou pořadatelům za tuto
akci. Děkujeme vedení města Strmilov za poskytnutí dotace na zakoupení cen na tyto závody. Takže
někdy zase za rok na rybářských závodech pro děti
na shledanou, alespoň doufáme.
Petrův zdar, Zeman Zdeněk, MO ČRS Strmilov
foto: Z. Zeman

Bližší informace o akci a o možnosti dalších slev získánte na čísle 384 392 413 či
přímo na faře Českobratrské církve evangelické ve Strmilově.
Farář Drahomír Frühbauer
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Co se stalo v obraze

Školní akademie 31. 3. 2011 (foto Luboš Jirků)

Lampionový průvod 6. 5. 2011 (foto V. Semotán)

Setkání motorkářů 8. 5. 2011 (foto V. Semotán)

Pietní akt na hřbitově 6. 5. 2011 (foto V. Semotán)

Jarní koncert v evangalické kapli 15. 5. 2011 (foto Luboš Jirků)

Den matek 8.5. 2011 - představení v evang. kapli (foto Luboš Jirků)

Den matek 8. 5. 2011 - na farské zahradě a v kapli (foto Luboš Jirků)
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Den pro psa 7. 5. 2011 (foto Luboš Jirků)

Kácení máje 4. 6. 2011 (foto V. Vondrušová)

Dětský den 4. 6. 2011 (foto Vlasta Vondrušová)

Jarní tvoření 14. 4. 2011

foto: J. Sedláková

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
Dne 25. 6. 2011 se v České Olešné konalo slavnostní otevření víceúčelového hřiště. Akci pořádalo Město Strmilov, hasiči Česká Olešná a osadní výbor
Česká Olešná. Výstavbu a úpravu hřiště za „Hasičárnou“ spolu s dětským koutkem financovalo Město Strmilov částkou přes milion korun.

Slavnostní zahájení provozu hřiště s úvodním
slovem starosty (foto V. Semotán)

Dětský koutek u hřiště (foto V. Semotán)

Hřiště v provozu (V. Semotán)
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Tkalcovna Kubák Strmilov
vás srdečně zve
dne 3. 9. 2011 na

1. Tkalcovské slavnosti,
které se budou konat
v areálu Tkalcovny.
Od 9:00 hodin.

• workshopy
• ukázky řemesel
• prodej kvalitních
řemeslných výrobků
• ukázka stříhání ovcí
• jehňátko na rožni, pivo
• čerstvá pražená káva
• večer živá kapela

Tip na celodenní výlet nejen pro
návštěvníky našeho regionu
Odjezd i návrat ve Strmilově.
1. STRMILOV:
hřbitovní kostel sv. Ondřeje
(jeden z nejstarších v kraji)
2. BUDKOV:
bývalá tvrz
rybník Hejtman
3. MALÝ RATMÍROV:
rekreační osada
rybník Ratmírovský
zastávka úzkokolejné dráhy J. Hradec-N. Bystřice
4. BLAŽEJOV:
Vítkův hrádek
5. J. HRADEC:
zámek a hrad
Městské muzeum (Krýzovy jesličky a jiné expozice)
kostely a další různé památky
rybník Vajgar
6. STRÁŽ NAD NEŽ.:
zámek (nejznámější majitelka Ema Destinnová)

8. JEMČINA:
zámek s oborou (Alois Jirásek – Zahořanský hon)
9. JAROŠOV NAD NEŽ.:
vznik řeky Nežárky – soutok říček Kamenice
a Žirovnice
10. KAMENNÝ MALÍKOV:
Malíkovské skály
11. ČESKÁ OLEŠNÁ:
Mamlas – katastrální měřický sloup
Tumaberk – zřícenina loveckého zámečku
12. STRMILOV:
náměstí – kostel sv. Jiljí
sv. Trojice + podzemí
rodný dům a busta Františka Staňka
K dobré orientaci poslouží autoatlas či příslušné
turistické mapy.
Máte-li zájem o samostatnou mapku, obraťte se na
vedoucí knihovny na městském úřadu paní Vlastu
Vondrušovou.

7. STŘÍBŘECKÝ MOST:
Nová řeka – uměle vybudovaná Jakubem Krčínem
památník Emy Destinnové
rybníky Vyšehrad, Stolec, Nový a Starý vdovec

Tip připravila H. Přibylová

Škola

Kam odcházejí
naši absolventi
Anežka Bromová - SZdŠ J. Hradec – obor: sociální činnost
Ingrid Hanusová – SOU a SOŠ J. Hradec – obor: ekonomika
a podnikání
Petr Hlaváč – SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační
Č. Budějovice – obor: opravář zemědělských strojů
Leona Kalátová – SZdŠ J. Hradec – obor: sociální činnost
Veronika Kracíková – SOŠ a SOU Třešť – obor: cukrář
Daniel Krbeček - SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační Č. Budějovice – obor: veterinářství
Martina Lindnerová – SOŠ Třeboň – obor: cestovní ruch
Zdeněk Musil – SOŠ a SOU Č. Budějovice – obor: kominík
Kristýna Péčová – Střední škola obchodu a služeb Jihlava
– obor: kadeřník
Štěpán Prokeš - SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační Č. Budějovice – obor: výpočetní technologie
Jakub Šteflíček – SŠ pro TP Brno – Praktická škola dvouletá
Markéta Vobrová – Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice
Lucie Závodská - SUPŠ Jihlava - Helenín, obor: design oděvu
Aneta Platzová – SOU Dačice – obor: kuchař - číšník
Monika Častová - Gymnázium O. Březiny Telč
Všem přejeme hodně štěstí, píle a úspěchů ve studiu.
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Jaký byl školní rok?
Končí školní rok, ve kterém se v oblasti výchovy a vzdělávání snažíme o naplnění cílů grantového
projektu EU, jehož záměrem je docílit zvýšení kvality vzdělávání především v technických oborech, v oblasti EVVO a ve výuce cizích jazyků. Projekt jsme realizovali v průběhu celého školního
roku. Opět jsme navštívili partnerské školy v Dačicích (technické obory) a v Třešti (EVVO). Ve
škole fungoval kroužek počítačů, kroužky EVVO a již se uskutečnila také jedna soutěž EVVO.
Jako motivační záležitost pro výuku cizích jazyků pak působila návštěva žáků z partnerské školy
ve švýcarském Trubschachenu, která se velmi vydařila.
V září jsme podali žádost o finance z grantového projektu „EU peníze do škol“ – tzv. šablon. Tento projekt vypsalo MŠMT a díky penězům, které takto získáme, by mělo dojít také ke zkvalitnění
výuky v mnoha oblastech. Projekt jsme spustili od 2. pololetí tohoto školního roku a již se nám
podařilo zařídit novu počítačovou učebnu pro 12 žáků.
V oblasti materiálně technického vybavení jsme zakoupili nový nábytek pro školní družinu. Pro
děti ze 2. – 4. třídy se pořídily nové šatnové skříně, které jsou uzamykatelné a samostatné pro
každého žáka. Do dvou tříd jsme nainstalovali nové tabule. Vyřadili jsme ty, jejichž technický
stav byl při revizi označen jako havarijní. Největší investicí pak byla oprava podlahy v hale a tělocvičně s nákladem přes 300 000Kč.
Snažíme se také ukázat, že děti mohou dobře reprezentovat školu. Na podzim jsme uspořádali
den otevřených dveří při příležitosti oslav 80. výročí otevření budovy školy. Žáci 8. a 9. třídy
vystoupili na školním plese se svým předtančením. Na jaře se téměř všichni žáci školy představili
na kulturní akademii. Děti z družiny a z kroužku flétny vystoupily na besídce pro rodiče. Všechny tyto akce byly veřejností hojně navštíveny a kladně hodnoceny.
Ovšem na závěr si nelze odpustit jedno postesknutí. Propastně se zhoršilo chování i prospěch
žáků, nepomáhají domluvy ani kázeňská opatření. Děti se chovají jako demoliční četa. V letošním roce se nechávala zasklívat okna v 7. třídě, bylo nutné pořídit nové desky na tři lavice, protože je žáci zlomili. Opravy menších věcí ani nepočítáme.
Abychom neskončili tak pesimisticky, rozloučíme se vyhlídkou na krásné letní dny. Kolegyním,
které od nás odcházejí, děkujeme za práci pro naši školu a přejeme jim vše dobré do dalšího osobního i profesního života. Všem učitelům, zaměstnancům školy a žákům přeji hezké prázdniny,
aby načerpali mnoho nových sil pro příští školní rok.
Mgr. Josef Pulkrab (ředitel školy)
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Pár dní se švýcarskými přáteli
V

půli dubna jsme ve Strmilově přivítali
dlouho očekávanou návštěvu. Zavítaly
k nám děti z partnerské školy ve švýcarském
Trubschachenu. Těšili jsme se, že jim oplatíme milé přijetí a pohostinnost, kterých se nám
dostalo při našem říjnovém pobytu ve Švýcarsku, a připravili jsme pro ně bohatý program.
Začali jsme Matkou měst, naší krásnou stověžatou Prahou a jejími památkami, navštívili jsme také hrad Landštejn, Pevnostní areál

u Slavonic a Lanový park ve Starém Městě pod
Landštejnem. Vánoční atmosféru (ovšem bez
dárků!) jsme si připomněli u Krýzových jesliček, vydováděli jsme se v bazénu a poučili jsme
se při prohlídce Hasičské stanice v Jindřichově
Hradci. Navštívili jsme i místní firmy Kores,
Uměleckou tkalcovnu a Pražírnu kávy, poobědvali vynikající svíčkovou v Hotelu Komorník a ve škole se společně učili češtinu a matematiku. Všude jsme se setkali s milými lidmi,

kteří nám ochotně vyšli vstříc a dokázali, že
my Češi máme být na co hrdí. Děkujeme. Dík
patří i vedení školy, mým kolegyním a kolegovi, dětem a jejich rodičům a samozřejmě všem
sponzorům, bez kterých by se výměnný pobyt
nemohl uskutečnit. Pět dnů uteklo opravdu
rychle a my už se těšíme na další setkání.
Hanka Tylková
(více na www.zsstrmilov.cz)

Za finanční podporu při realizaci
výměnného pobytu děkujeme:

Městu Strmilov
SRPŠ při ZŠ Strmilov
Hotelu Komorník
a firmě Kovopor

Knihovna

Středověk (dokonce 2x) v knihovně?
Den 13. měsíce dubna roku tohoto nás ráčil navštíviti…
ak by mohlo začít znění oznámení ve středověkých novinách o události, která se stala právě v tento den. Knihovna totiž pořádala besedu se
spisovatelem historických románů Vlastimilem
Vondruškou. Skalní příznivci nejen jeho románů,
ale i jeho osoby se nechali vtáhnout do světa literární tvorby, výzkumu historických reálií a jejich
zpracovávání, podivovali se nad zajímavými detaily
ze života lidí ze středověku, ale mohli nahlédnout
i do vývoje vzniku filmu podle autorových románových předloh. Ještě spoustu dalších zajímavých
podrobností nám pan Vondruška stačil povyprávět, ovšem mnohem víc toho nestačil. A že by toho
ještě bylo! Určitě na několik besed. Turné je turné,
a tak vyměřený čas pro Strmilov uplynul velmi
rychle. Posluchači, strženi poutavým vyprávěním,
si stýskali kvůli jeho konci. Pěknou náplastí pro
všechny přítomné byla autorova autogramiáda,

kterou využil téměř každý z přítomných. Tradici si
stále zachovává a u prvňáčků se těší velké vážnosti
obřad, který připravuje Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově. Dne 16. 6. 2011, letos už popáté,
proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčků
na čtenáře. I když je roky scénář stejný, pokaždé
překvapí úžasná reakce malých budoucích čtenářů. Za přítomnosti hostů, starosty a ředitele školy,
(a letos poprvé přihlížely i dvě maminky), jsou
děti pod vedením třídní učitelky a knihovnice
podrobovány ceremoniálním úkolům. Po jejich
splnění přistoupí každý prvňáček před rytíře krásného slova, pana spisovatele Lebedu, který provede vlastní nejdůležitější obřad za použití pravého
meče – pasování. Pasovací formulka, kterou děti
slyší při pasování z úst rytíře, dodá celému úkonu
na vážnosti. Nejednou se stane, že malý čtenář soustředěně poslouchá každé slovo a několikrát, s přiloženým mečem na rameni, „zbožně“ přikývne
výzvě na obranu knih. Díky spolupráci knihovny
s Městem Strmilov dostávají děti pravidelně na ten-

to den nějakou památku. Pokaždé je to kniha, tituly jsou různé. Tentokrát se opět podařilo obdarovat
děti knihou přímo od rytíře Lebedy – Pohádkami
skřítka Medovníčka. Obřad byl zakončen autogramiádou. Doufejme, že celá akce není pouze symbolem gramotnosti pro děti a jejich rodiče, ale také
symbolem díků pro učitele, kteří své svěřence ke
čtení mnohdy mnoha trnitými cestami vedou.

Pasování na čtenáře 16. 6. 2011
( foto J. Sedláková)

Autogramiáda Jana Lebedy pro pasované
čtenáře 16. 6. 2011 (foto J.Sedláková)

Beseda se spisovatelem V. Vondruškou13. 4. 2011
(foto V. Vondrušová)

T

Vlasta Vondrušová
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Historie

Něco z historie Palupína
P

alupín leží v nadmořské výšce 629 m. Od
14. století byl Palupín samostatným zemskodeskovým statkem. První zmínka pochází
z r. 1368, kdy byl Palupín prodán syny Přibíka ze
Štěměch Jindřichovi ze Štěměch. Historie obce je
do značné míry historií panského dvora. Dnešní
budova statku má podobu zámečku z doby kolem
roku 1800. Má obdélníkový základ a vyznačuje
se rokokovou výzdobou, mansardovou střechou
a věžičkou. Veřejnosti není přístupný. Statek přecházel stále z ruky do ruky. Pouze rodina Koňasů
z Vydří zde pobývala asi 90 let, rodina Mírovců asi
80 let. K batelovskému panství byl připojen statek v letech 1827 – 1849. V roce 1884 byl statek
odprodán za 52 000 zlatých Vilému Schulzovi,
nájemci dvorů. V roce 1896 zdědil majetek jeho
syn Arnold Schulz (r. 1924 uváděn jako majitel). Až do roku 1924 zde provozoval A. Schulz
lihovar a továrnu na likéry a škrob, byla zde
i sušárna brambor. V roce 1924 byla provedena
na velkostatku Palupín Arnolda Schulze pozemková reforma, které bylo podrobeno cca 158 ha
zemědělské půdy a 232 ha veškeré půdy. Začátek
druhé světové války zmíněného místního statkáře
Arnošta Schulze, který byl židovského vyznání,
tvrdě poznamenal (on i Robert Schulz byli umučeni 1941). 15. srpna 1939 byl velkostatek dán pod

německou nucenou správu. Po skončení války se
vrátila paní Věra Schulzová a převzala velkostatek
od Místního národního výboru. 1. července 1949
zde byl zřízen Státní statek. V roce 1953 bylo ve
dvou etapách založeno JZD. Téhož roku byl proveden odstřel lihovaru. V roce 1994 byl statek vrácen potomkům majitele A. Schulze. Ještě v roce
1924 byly v Palupíně v provozu fara, obecní chudobinec, hasičská zbrojnice, lihovar a (od r. 1904)
škrobárna. V této době zde byla funkční i dvoutřídní škola. Původní škola byla založena roku
1788 tehdejším majitelem statku rytířem Benediktem z Rittersteinů za pomoci občanů, kteří
poskytli povozy a práci. Do školy dříve chodily
také děti z Horních Dvorců a ze Zahrádek. Byla
přestavěna v roce 1893, a na dvoutřídní ji přestavěli v roce 1902. Místní škola byla v roce 1974 pro
nedostatek žáků uzavřena a žactvo převedeno do
Strmilova. Při sčítání v roce 1921 měla obec ještě
305 obyvatel, r. 1950 to bylo 211 a roku 1982 už jen
94 obyvatel. V roce 2010 klesl počet obyvatel na
78. Obyvatelstvo nacházelo obživu v zemědělství,
tkalcovství, perleťářství, některé ženy chodily denně do továrny na Doubravu. V obci se uplatňovalo
i několik řemeslníků. V roce 1889 byla založena
obecní knihovna, v roce 1989 zrušena. Od r. 1900
zde byla Raiffeisenova záložna, asi od r. 1865 Kon-

tribučenská záložna a od r. 1908 Místní chudinský
fond. Ze spolků, které v obci působily, můžeme
uvést Nár. jednotu pro jz Moravu (1887), Dobrovolný hasičský spolek (1897), Sdružení venkovské omladiny (1912) a Sportovní klub (1924). Na
západním okraji obce stojí kostel sv. Václava, který zřídil pro evangelíky r. 1617 majitel velkostatku
Jindřich Václav Radkovec z Mírovic. Od r. 1620
slouží římsko-katolické církvi. Věž kostela byla
přistavěna v roce 1897. V kostele jsou zachovány
náhrobní kameny majitelů statku: Oldřicha Hynka
Koňasa z Vydří (†1635), výše uvedeného Jindřicha
Radkovce z Mírovic (†1660) a Karoliny baronky
z Pillerstorffu (†1827). Církevně patří obec ke
Studené. Stejně jako ostatní české obyvatelstvo,
postihla i Palupín 1. světová válka. Na počest padlým vojínům bylo na kopečku u kostela v letech
1917 a 1919 celkem zasazeno 6 lip. V nedávné
době byl pod nimi umístěn kámen s pamětní deskou věnovanou Arnoštu Schulzovi. Jihozápadně
od obce při silnici na Strmilov je umístěn hraniční
kámen z r. 1801, vyznačující historickou zemskou
hranici mezi Moravou a Čechami.

tana si jeho soupeř nepustil k tělu a Patrik si odnesl
bronz. Jedinou naší bojovnicí byla Nela Hanušová,
ale jelikož jí nedorazila soupeřka, odnesla si Nela
zlato bez boje. Celkem tedy náš závodní tým získal 45 medailí (26x zlato, 12x stříbro a 7x bronz)
a 13 pohárů. Je to neuvěřitelné, ale náš tým vybojoval v Poomsae sestavách s celkovým počtem 115
bodů 1. místo a putovní pohár konečně dorazil

i na Vysočinu. Obrovská radost všech soutěžících
i přihlížejících rodičů byla nepopsatelná. Veliké
dík patří trenérovi za trpělivost a přípravu dětí
na závody. Také děkujeme všem rodičům, kteří
pomohli s odvozem dětí na závody, a za jejich podporu při soutěžích.
Informace poskytl trenér Taekwonda
Petr Konrád

Z podkladů Mgr. Libuše Kubákové
a z Vlastivědy Moravské (Dačicko, Slavonicko,
Telčsko) čerpala Vlasta Vondrušová

Sport

Májový pohár 2011
D

ne 21. května 2011 se bojovníci z CBU Vysočina zúčastnili Májového poháru v Praze
v kategorii POOMSAE i KYORUGGI. Naše 26
členná výprava přijela předvést to nejlepší, co se
v Taekwondu naučila. Soutěž probíhala na třech
tatami současně. Nejdříve se soutěžilo ve dvojicích
a trojicích. Naše trojice byly 100% úspěšné - 3x první místo a 2x druhé místo. Z pěti soutěžních dvojic
máme 2x první místo, 1x druhé, 1x třetí a 1x čtvrté místo. Po soutěži týmů následovali jednotlivci.
Nikola Pěchoučková v kategorii dětí zabodovala na
3. místě. Hodně nabitou kategorií byli mladší žáci D,
celkem zde soutěžilo 14 dětí, od nás to byli Radim
Urban, Miloslav Kašpar (2. místo) a Jakub Valda.
Kategorii starších žáků zastoupil Jan Hačka (3. místo) a Jan Pěchouček. V kategorii starších žákyň C
jsme měli 4 zástupkyně našeho klubu, Terezu Horváthovou, Adélu Pražákovou (1. místo), Michaelu
Lindnerovou (2. místo), Karolínu Urbanovou.
V dívčí kategorii kadeti nám zlato vybojovala
Vendula Janáková. V poslední kategorii Juniorů D
vybojoval Adam Punčochář zlatou medaili. Odpoledne už byly na programu boje. Z CBU si přijelo
zabojovat celkem 8 závodníků. Standovi Krátkému
se bohužel nepodařilo vyhrát a odnesl si bronzovou medaili. V kategorii dětí - 33 kg se již potřetí
proti sobě sešli David Poruba a Lukáš Dvořák, opět
zvítězil Lukáš, stříbro si odnesl David. Patrika Pel-
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Sport

Výzva, prosba, či něco jiného?
TJ Jiskra Strmilov ve Strmilovských novinách prosila a vyzývala už několikrát všechny, kdo mohou pomoci s výchovou mladých fotbalistů, ať se
přijdou zapojit do práce. Budou vítáni! Patrně ne moc hlasitě či důrazně,
neboť stále zůstává vše při starém. Po letech strávených u strmilovských
fotbalových nadějí si nutně potřebuji odpočinout. Na poslední schůzi
výboru jsem oznámil svou rezignaci na post trenéra žáků. Nemám čas
obcházet Strmilov a hledat. Proto apeluji na vaši zodpovědnost s nadějí,
že se kluků někdo ujme. V opačném případě tým, který letos vybojoval
druhé místo v okresním přeboru a zůstává ve stejném složení (až na dva,
kteří odcházejí do dorostu), bude nakonec bez trenéra a vedení. Jinými
slovy nebudou moci hrát. Práce a čas jim věnovaný zůstane takřka ničím.
Stejná situace nastává i u minižáků. Pokud to půjde takto dál, nové hřiště,
do kterého se investovala sedmimístná částka, patrně zůstane nevyužito.
Nebude mít na něm kdo hrát. Naše fotbalová chlouba se rozprchne do
kraje. Rodiče budou muset děti za fotbalem někam vozit. Mnohokrát jsem
slyšel z několika úst: „Já na to nemám čas.“ Věřte, že nemám den, kdy bych
něco nedělal. Pokud si však neuděláme čas na naše děti, tak potom na co
tedy? Možná teď zajdu daleko, ale podle mě věta: „nemám čas“ je ve většině případů pouze výmluva. Tento článek nepíšu kvůli sobě, ale kvůli těm
klukům, kteří vás potřebují. Také se vám kdysi někdo věnoval. Myslím, že
v životě by měl nastat čas vracet, či pokračovat v práci. Jsem samozřejmě
ochoten svému nástupci, pokud o to bude stát, pomoci. Ještě jednou. Doufám, že někomu dojdou baterky od televizního ovladače!!!
Krásný den.
Martin Novák

TJ Jiskra Strmilov informuje
V březnu jsme na členské schůzi hodnotili naši práci v roce 2010. V současnosti máme 264 členů organizovaných v šesti oddílech. Nový je oddíl
cvičení matek s dětmi, který má 15 dospělých a 23 dětí.
Po sportovní stránce je největším úspěchem postup družstva mužů pod
vedením Milana Berky do okresního přeboru a výhra družstva dorostu,
které vede Vlastimil Lehejček a Horymír Hanzal, v okresním přeboru
s možností postupu do krajské soutěže. Vzhledem k velké hráčské obměně
(končilo 6 hráčů) a velkým finančním nárokům jsme postup odřekli.
V roce 2010 se TJ Jiskra podařilo zajistit dalšího významného sponzora.
Po KOVOPORU, se kterým máme dlouholetou úspěšnou spolupráci, jsme
navázali spolupráci s firmou KORES. Ta nám v roce 2010 poskytla finance
na dresy pro starší žáky a nákup sportovního materiálu. Věříme, že tato
spolupráce bude v následujících letech pokračovat.
V mimosportovní činnosti bylo nutno po postupu zlepšit zázemí v šatnách. Při kompletní opravě sprch jsme s náklady cca 11 000 Kč vytvořili
dílo v hodnotě 33 000 Kč. Bylo odpracováno zdarma 124 hodin. Nejvíce hodin odpracoval Milan Popelka (50 hodin) a pak Petr Semotán (10
hodin). Proto těmto dvěma členům TJ, ale samozřejmě i ostatním, kteří
pomohli, děkujeme.
Také jsme pokračovali ve výstavbě nového hřiště. Zde město proinvestovalo přes 1 milion korun. TJ přispěla částkou 100 000 Kč. Byl postaven taras
pro rozšíření výběhové zóny. V současné době dokončujeme zavlažování
obou hřišť v hodnotě přes 200 000 Kč. Na tuto akci poskytlo město účelovou dotaci 60 000 Kč. Finanční prostředky na doplacení musí TJ zaplatit
z vlastních finančních zdrojů a sponzorských darů.
V současnosti je hlavním úkolem příprava koncertu a zprovoznění nového hřiště.
Závěrem mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval všem aktivním členům TJ Jiskra, zvláště vedoucím jednotlivých oddílů – Miroslavu Dohnalovi, Martinu Novákovi, Vlastimilu Lehejčkovi, Horymíru Hanzalovi,
Milanu Berkovi a také členům výboru, kteří se o chod celé TJ zasloužili.

Předplatné vstupenek:

Ve Strmilově 260,- Kč
Přes internet a Informační centrum Jindřichův Hradec 280,- Kč
Na místě v den konání koncertu 300,- Kč

Připravujeme
živý rozhovor!
Vyzýváme všechny zájemce, kteří by chtěli položit
nějakou otázku některému z členů skupiny Divokej Bill
prostřednictvím redaktorky Českého rozhlasu České
Budějovice Lucie Hochmanové, která s nimi bude vést
živý rozhovor, aby se ozvali na

Tel.: +420 604 391 654
E-mail: lucie.hochmanova@cb.cro.cz
Děkujeme.

Jiří Čermák, jednatel TJ Jiskra
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Placená, neplacená inzerce

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají
zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění
elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě
Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40
%. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný
odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu
– celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky
zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například
vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce
samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních
systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha
zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých
domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě
toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit
finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy,
které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na
podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co

nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak
obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení
dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr
malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce
2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2
miliony korun na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně
spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých
elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných
materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které
by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa,
přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit
až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na
216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do
ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého.
V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze
využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie.
Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých
spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000
MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než
76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně

snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní
příčinou globálního oteplování a dalších klimatických
změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200
tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme
tak společně naše životní prostředí!

Prodám družstevní byt 4 + 1
+ garáž ve zděném bytovém
domě v Martínkově ulici
ve Strmilově.
Bližší informace na telefonu

606 575 586

Koupím les, platba HOTOVĚ
formality zařídím

Vykoupím kulatinu z těžby za
vysoké výkupní ceny. Dlouholeté
zkušenosti. Prodej palivového
dřeva (N. Bystřice)

tel.: 608 162 446

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 450. 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 první týden v červenci 2011. Uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2011.

