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23. 2. 2012 – beseda s Ing. Petrem Šikou na
téma „Podivuhodný svět bez bariér a naše příprava na stárnutí“ (MěÚ)
25. 2. 2012 – Školní ples v KD Strmilov (SRPŠ)
21. 3. 2012 - 10.30 hodin - Přednáška „Civilizační choroby a jejich řešení“ v zasedací síni MěÚ
28. 3. 2012 – Školní sportovní akademie ve
sportovní hale od 16.30 hodin (ZŠ)
31. 3. 2012 – obranářský závod na psím cvičišti (Kynologický klub)
5. 4. 2012 – Tvořivé odpoledne „Velikonoční
aranžmá“ od 17.30 v Centru U Slunečnic na
MěÚ (knihovna + MěÚ)
29. 4. 2012 – Čarodějný rej v KD Strmilov od
14.00 hodin (MŠ)
21. 4. 2012 – dětské rybářské závody
na Požární nádrži v Bořetíně
30. 4. 2012 – pálení čarodějnic, stavění máje











12. 5. 2012 – Jarní dámská jízda (ČSŽ)
13. 5. 2012 – 12:30 hodin - Motorkářské bohoslužby, evangelická kaple (ČCE, YMCA)
13. 5. 2012 – 15:00 hodin - Den Matek, evangelická kaple a farská zahrada (ČCE, YMCA)
26. 5. 2012 – Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily od 19.00 v KD Strmilov (KRAFT)
1. 6. 2012 - 21:00 hodin - Noc kostelů: evangelická kaple (ČCE, YMCA)
2. 6. 2012 – Dětský den od 14.00 na náměstí
(Skaut + SDH)
2. 6. 2012 – Kácení máje, náměstí 19.30 (SDH)
16. 6. 2012 - Táborská hasičská liga – velké
hasičské závody na hasičské dráze za fotbalovým hřištěm ve Strmilově od 13.00 hod
březen – květen 2012 – výstava paličkovaných obrazů Ludmily Plaché v prostorách
Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově
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Úvodem...

Jak se mele káva trochu jinak aneb O ventilacích a filtrech nejen ve vzduchotechnice

T

ak nás letos ta zima pořádně potrápila,
že? Ale což, jaro je tady a vše zlé je zapomenuto a přetaveno v dychtivé očekávání slunečných a teplejších dnů. Ten optimismus je totiž namístě. Člověk potřebuje věřit, že
bude lépe. Nejen v oblasti počasí, ale i v životě.
Jako zrnko kávy má sílu a schopnost proměnit se v pozitivní pochutinu, i každý člověk má
schopnost v sobě najít naději a vůli zhodnotit
vše, co se děje, v něco dobrého a pozitivního.
Navzdory všem těm nepříjemným zprávám
a katastrofickým scénářům, těžko stravitelným
událostem a zničujícím přírodním i společenským živlům. Navzdory šílené ekonomice,
vyzývavým reklamám, kocourkovskému politikaření a jeho sebestředným mocichtivým
původcům. Navzdory všem těm manipulátorům, kteří v nás chtějí probudit (pokud už
neprobudili) pocit nedostatečnosti, strachu,
úzkosti, nejistoty, pasou se na naší zmatenosti
a využívají všeobecného chaosu. Buďme tedy
optimističtí! Vždyť Ti, co se chovají jako špatný
kávomlýnek s rezavými vnitřnostmi a semelou
vše bez ladu a skladu s vidinou pouze vlastního
prospěchu a požitku, nakonec semelou i sami
sebe. Chce to jen čas. Chaos a všeobecná tíseň
panuje na všemožných místech. V politice,
v ekonomice, v přírodě, ve společnosti, v životě. Ano, selhat může každý. Za různých okolností a v různých prostředích i dobách. Jsme
přece lidé. Ale že by zrovna v této době selhávalo všechno a všichni najednou a ve všem? To
je přímo neuvěřitelné a nemožné! Něco přece

musí fungovat. Všechna zrna přece nemohou
být zkažená a kávomlýnky rezavé. Tak těm
manipulátorům zase tak ve všem nevěřme!
Nenechme se semlít jako zrnko kávy, ze kterého mají užitek ti nepraví (nebo v nejhorším
případě vůbec nikdo). Nesemelme pod jejich
tlakem sami sebe dřív, než to samé se sebou,
a předtím i s námi, udělají oni. Věřme si! Jak
ale veškerý ten příval bahnitých informací
a důsledků špatných či nekompetentních rozhodnutí ustát a psychicky (a následně i fyzicky)
se nezhroutit? Neskončit jako sesypaná rozemletá aušusová káva? Člověk, který se dostal
do určité životní fáze a už si „něčím prošel“, ví,
jak nesmírně důležitá je filtrace a ventilace a to
i v přeneseném smyslu slova. A také samozřejmě údržba kávomlýnku. To jsou procesy, které
by se neměly zanedbávat. Vše, co je znečištěno,
je třeba očistit (jako zrno od plev), vše, co je
hrubé, ohladit. Kde je špatný vzduch, je třeba
pustit ventilaci. Nejlépe to jde v součinnosti
s lidmi blízkými – nejdokonalejšími držiteli
kávomlýnků na světě. Taková sešlost v úzkém
kruhu a na stejné či podobné vlně – to je velkolepá ventilace a příprava na výrobu a také požití vynikající, dobře stravitelné kávy. Předtím je
však nutné poprvé filtrovat při sběru plodů.
Nepustit ke svému vlastnímu kávomlýnku zrna
příliš hrubá, znečištěná, plesnivá, napadená
a poškozená. Pokud vypneme televizi, přeladíme rádio a vybereme pouze ta zrna, která
nám mají „co říct“, máme vyhráno a můžeme
začít pražit. Pražíme jen ta zrna, jejichž další

vývoj můžeme ovlivnit a ze kterých můžeme
mít užitek nejen my, ale také ti ostatní. Ta zrna,
která se nejeví jako vhodná k užitku a sami
nemůžeme přispět k jejich pozitivnímu vývoji, vyloučíme. Tím končí první fáze – osobní,
intimní. Pokud máme upraženo, můžeme mlít.
Nastává fáze společenská. Mezi námi - nejlépe se „mele“ v dobře udržovaném mlýnku,
zbaveném rzí a nefunkčních součástí a také
například při něčem dobrém. Někdo to rád
sladké, jiný na slano, někdo pije víno, jiný zase
pivo. Někdo nic. Proti gustu… Někdo má víc,
někdo méně, někdo něco ztratil, někdo něco
získal, ale o to tady nejde. Tak i tak, vždy je
třeba mlít svorně pospolu tak dlouho, až jsou
zrna rozmělněna tak hladce, že je na čase kávu
přelít, podle potřeby i znovu přefiltrovat, vypít,
strávit a - vyloučit. V dobré partě našich lidských přátelských kávomlýnků to jde krásně,
věřte mi. A pokud občas při tom mletí přece
jen ještě proklouzne nějaké to nahrubo umleté
zrnko, nic se neděje. Vždyť dobrých kávomletí, filtrací a ventilací není nikdy dost! Příště
můžeme přemlít, nebo začít od začátku a jistě
nám to nebude zatěžko, i když už nebude jaro.
Mlít se může v každou roční dobu. Filtrovat
a ventilovat se může častěji. Pít a vylučovat
se musí každý den. Jen buďme při volbě kávy
vybíraví. Máme na to nárok. A nenechme svá
vlastní zrna vhazovat do cizích nepřátelských
kávomlýnků. Máme totiž kávomlýnky také své
vlastní. Chtějí jen dobrou údržbu…
Vlasta Vondrušová

Aktuálně...

Vítání občánků leden 2012

Zleva se svými rodiči: Lucie Kudrnová, Karolína Antoňů,Iveta Kučerová, Jiřina
Janůtková a Ondřej Hronek (foto: Jaroslava Sedláková)
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Co si zapamatovat
z roku 2011?
Milé Strmilovské noviny, ráda bych sdělila všem, kteří ve Strmilově
nebo jeho místních částech zanechávají historickou stopu v podobě
své podnikatelské, zájmové, občanské, kulturní, vzdělávací a další smysluplné činnosti, že jejich práce si zaslouží zápis do kroniky
města Strmilov. Hledám jednak fakta o událostech, změnách, rozvoji, akcích…vztahující se k roku 2011, ale i drobné kuriozity z vaší
činnosti a života v rodném městě. Obracím se nejen na organizované
formální i neformální skupiny, ale i na jednotlivce – občany, co mají
co říci. Zapsat lze i údaje, které se vztahují k starší minulosti a stojí
za to je nyní zapsat. Ráda budu za krátké, stručné a jasné informace
zaslané e-mailem na adresu stavebni@strmilovsko.cz. Pokud váháte
nad tím, co z vašeho života by se do kroniky hodilo a co ne, zajděte na
městský úřad, vymyslíme několik málo otázek, jejichž zodpovězení
mi pro zápis do městské kroniky jistě postačí. Dopředu se často neví,
zda nějaká událost je nebo není důležitá. To ukáže čas a v případě
kronikářství se (nejen podle trvanlivosti dokumentního inkoustu)
čas počítá na stovky let. Hodnotit již nyní jakékoliv zprávy se tedy
ukazuje jako předčasné.
Jaroslava Sedláková

STRMILOVSKÉ NOVINY 1/2012

Rozpočet města Strmilov Dotace města Strmilov
Zastupitelstvo města Strmilov schválilo na svém zasedání dne 29. prosince
2011 rozpočet města Strmilov na rok 2012. Celkové příjmy i celkové výdaje v tomto rozpočtu jsou 18.767.200,- Kč. Jde tedy o rozpočet vyrovnaný.
Rozpočet je koncipovaný jako úsporný a rezerva je plánována hlavně na
doplacení k dotacím na velké investiční akce města, jako je rozšíření kanalizace a rekonstrukce vodovodu Strmilov a kompletní zateplení Základní
i Mateřské školy ve Strmilově.
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 jsou i prostředky na městem
zřízené školy a to pro Základní školu Strmilov ve výši 2.170.000,- Kč a pro
Mateřskou školu Strmilov 518.000,- Kč. U obou škol je to pouze na provoz. Mzdy a učební pomůcky jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu.
Dále schválený rozpočet počítá na celý provoz Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově / včetně pobočky v České Olešné / částku 430.000,- Kč, na
kulturu 299.000,- Kč, zásahovým jednotkám hasičů ve Strmilově 85.000,Kč a v České Olešné 45.000 Kč, Klubu důchodců 60.000,- Kč a Sboru pro
občanské záležitosti na pozornosti k výročím a na vítání dětí 40.000,- Kč.
Místní spolky a organizace mají v rozpočtu na rok 2011 schválenu na podporu své činnosti a hlavně na práci s mládeží celkových 966.000,- Kč. Rozdělení této částky na jednotlivé organizace schválí rada města po obdržení
žádostí a po vyúčtování dotací z roku 2011. Největší částka opět připadne
Tělovýchovné jednotě Jiskra, kde už je z celkové částky samostatně schváleno 350.000,- Kč na úpravu fotbalového hřiště, 120.000,- Kč na podporu
činnosti mládežnických oddílů a 160.000,- Kč na provoz haly, ale počítá se i s podporou sdružení YMCA, Junáka, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu žen, Svazu tělesně postižených, Kynologického klubu,
Českého rybářského svazu, Spolku hráčů cvrčka, Cyklosportu Jindřichův
Hradec, Dámského házenkářskému klubu Žirovnice, ARMSPORT klubu
Strmilov a případně i dalších.
Také pojízdné prodejny, které zásobují naše místní části Palupín, Malý
Jeníkov a Leština, jsou v rozpočtu dotovány a opakovaně dostává příspěvek 30.000,- Kč na opravu fary i Českobratrská evangelická církev ve Strmilově. Rozpočet samozřejmě počítá i s podporou hospodaření v městských lesích.
V podobném duchu byl zastupitelstvem města schválen i rozpočtový
výhled města Strmilov na roky 2012 až 2014.
Ve Strmilově dne 9. ledna 2012
Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov

Poslední volné stavební
parcely ve Strmilově
Ve Strmilově v části Nové Sídliště zbývá k prodeji 6 posledních stavebních parcel. Ke každé parcele jsou na hranici pozemku přivedeny všechny
potřebné sítě, do sídliště je přivedeno veřejné osvětlení a místní rozhlas.
Nově byla v roce 2011 vybudována asfaltová komunikace sídlištěm. Kupní
smlouvu a návrh na vklad do KN připraví městský úřad.
Volné stavební parcely k prodeji:
Číslo parcely

Výměra v m2

Cena pozemku:

3609/87

1003

371 110,-Kč

3638/22

956

353 720,-Kč

3638/27

793

293 410,-Kč

3638/28

1076

398 120,-Kč

3638/29

713

263 810,-Kč

363830

828

306 360,-Kč

Zákres pozemků je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Strmilově. Více informací: J. Sedláková, MěÚ Strmilov 384 392 408.

Podle schváleného rozpočtu města Strmilov na rok 2012 přidělila rada města dotace jednotlivým spolkům, organizacím a dalším subjektům takto:
Tělovýchovná jednota Jiskra Strmilov

120.000 Kč - činnost
350.000 Kč - úpr. hřiště
160.000 Kč - provoz haly
Hasiči – zásahovka Strmilov
85.000 Kč
Hasiči – zásahovka Česká Olešná
45.000 Kč
Klub důchodců
60.000 Kč
Sbor pro občanské záležitosti
40.000 Kč
Pojízdné prodejny do místních částí
25.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Strmilov
10.000 Kč
YMCA Strmilov
10.000 Kč
JUNÁK . Skauti Strmilov
5.000 Kč
Cyklosport Jindřichův Hradec
15.000 Kč
Český svaz žen Strmilov
8.000 Kč
Svaz tělesně postižených Studená/Strmilov 10.000,- Kč
Kynologický klub Strmilov
6.000 Kč
Český rybářský svaz Strmilov
5.000 Kč
Spolek hráčů cvrčka Strmilov
5.000 Kč
Dámský házenkářský klub Žirovnice/Strmilov
5.000 Kč
Armsport klub Strmilov ( „páka“ )
2.000 Kč
Českobratrská církev evangelická
30.000 Kč
Všechny organizace, které dostaly dotaci v roce 2011, podaly včas vyúčtování této dotace, což byla jedna z podmínek pro přidělení dotace pro
rok 2012.
Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov

Občanské průkazy nově
Jak jste již mohli zaznamenat, dne 1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela
zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech (dále jen OP). Co to přináší pro občana Strmilova v praxi?
Důležité je zmínit, že již vydané OP mají stále platnost, a to po dobu v nich
uvedenou.
Pro ty, kteří se chystají k pořízení nového OP z důvodu skončení platnosti
či ke změně údajů zapsaných v OP, však platí již zcela jiné podmínky. Uvádím alespoň nejdůležitější informace.
1.

2.

Od 1. 12. 2011 přijímá žádost o vydání občanského průkazu pouze
obecní úřad obce s rozšířenou působností. U nás to je MěÚ Jindřichův Hradec.
Od 1. 1. 2012 je vydáván nový typ občanského průkazu. K tomuto
typu OP není potřeba předkládat aktuální fotografii. Fotografii pořídí přímo pracovnice Městského úřadu Jindřichův Hradec.

Jakou podobu má občanský průkaz a další nejdůležitější informace tlumočím z materiálu, vydaného Ministerstvem vnitra ČR, viz. níže. Tyto informace a mnoho dalších podrobnějších informací k podmínkám podání
žádosti, jaké jsou další možnosti pořízení fotografie (zde v článku neuvedené) získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz
sekce Služby pro veřejnost – rady a služby – osobní doklady. Kontaktovat
můžete také pracovnice oddělení správních činností Městského úřadu
Jindřichův Hradec.
Souhrn informací Ministerstva vnitra ČR naleznete i na vývěsce Městského
úřadu ve Strmilově a na webových stránkách města www.strmilovsko.cz.
Neváhejte kontaktovat ani mě osobně. Společnými silami se dopátráme
odpovědí na vaše dotazy.
Milena Sedláková
MěÚ Strmilov
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Voda – základ života aneb Vyjádření provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí k přípomínkám ze zastupitelstva
V poslední době – a dlužno říci, že ta poslední doba je už poměrně dlouhá – se z mnoha míst ozývají různé narážky a stížnosti na všechno a na
všechny, kteří mají co do činění s vodou a „kanály“. Voda se čeří tedy nejen
v trubkách, kanálech, v ulicích, ale i v zastupitelstvu, nemluvě o místnostech, kde čirá tekutina mění křišťálovou barvu na medovou s pořádnou
pěnou. Nastala tedy příhodná doba znovu otevřít již několikrát vyřčené
otázky i pro naše čtenáře. Otevírá je a odpovídá na ně člověk nejpovolanější, pan Miloslav Nezdara – provozovatel zmiňovaných sítí.
1) Proč firma neplatila včas městu nájem (zbytek za r. 2010+r.2011)?
V průběhu let 2007, 2008, 2009 a 2010 byla ztráta na vrub naší firmy celkem na všech vodovodech a kanalizacích v součtu 1 487 717,- Kč, z důvodu zhodnocení vodovodu a zajištění zisku v letech budoucích bez bezmezného zdražování vodného a stočného. Nic jsme nechtěli, vše by bylo
v pořádku, pokud by část zastupitelstva nezačala prohlašovat na veřejnosti
to, že naše firma lže a nic nedělá. Z tohoto důvodu byly pozdrženy platby
pro Město Strmilov, abychom alespoň malou částí dostali naše vložené
prostředky zpět. Naše budoucnost na strmilovských vodovodech totiž
začíná být nejistá, za takovýchto stále se zhoršujících podmínek může dojít k ukončení smlouvy z jedné či z druhé strany. Mimochodem dochází
už i k fyzickému napadání a ohrožování našich lidí. Napadání, že lžeme
a okrádáme obyvatele, nás velmi mrzí. Obyvatelé, kteří mají zájem, ví, co
a jak děláme, co kde děláme a jaký stav byl před 10ti lety. Naštěstí je těchto
normálních lidí velká většina a těm všem naše firma děkuje. S těmi ostatními budeme do budoucna jednat rázně. Mám obavu, že až velmi rázně.
Ale fyzicky ani psychicky se napadat nenecháme, to jako majitel firmy
v žádném případě nedovolím.
2-3) Proč není podrobnější vyúčtování? Je možnost dávat pro zastupitele vyúčtování za jednotlivé místní části a za jednotlivé vodovody
a kanalizace?
Město Strmilov, jako vlastník vodovodů, dostává dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. každoroční
vyúčtování ve formátu uvedeném v příloze (pozn. redakce: vyúčtování

dostali k rukám i zastupitelé při posledním veřejném zasedání, k nahlédnutí je na městském úřadu) a opatření obecné povahy tohoto zákona.
Detaily a další podrobnosti je možné získat po předešlé dohodě v naší
kanceláři ve Studené.
4) Proč neplatit 2Kč/m3 státu?
Poplatky za odběr podzemních vod platíme za Strmilov a za Českou
Olešnou. Malý Jeníkov, ulice Kunžatecká a Palupín jsou od placení osvobozeny z důvodu povolení do 6000m3/rok.
5) Prosíme o vyjádření k prohlášení p. Adama z minulého veřejného
zasedání: „... když pan Nezdara říká, že dělá Strmilov roky se ztrátou,
tak lže...“
Z důvodu obavy o zdravotní stav pana Adama jeho prohlášení neřeším.
Jenom znovu odkazuji na vyúčtování zisků a ztrát naší firmy na vodovodech a kanalizacích v jednotlivých místních částech Strmilova za roky
2007 – 2010.
6) Prohlášení p. Běhounkové: „ Nezdaru jsme brali proto, aby byl lepší než VaK, aby byla levná voda - a když jsme ho vzali, tak makal“
Ze strany naší firmy je vodné a stočné levné, pro letošní rok je to Kč
47,- včetně 14% DPH pro nás, další navýšení o nájemné Kč 7,50 včetně
DPH z každého m3 vodného a Kč 7,50 včetně DPH z každého m3 stočného odvádíme Městu Strmilov. Již zmíněná cena Kč 47,- včetně DPH za
1 m3 vodného a stočného je použita na poplatky za vodu, vzorky, údržbu
a mnoho dalších úkonů, které všímaví lidé vidí. Kdo je nechce vidět, ten je
nevidí. A takzvané „makání“! - Pracujeme stále stejně, vylepšujeme, zhodnocujeme. Například pro paní Běhounkovou na Kunžatecké ulici - u pana
Vrbenského a pana Švehly - podkopání vozovky za provozu a vybudování
šachty pro armatury. Na zastupitelstvu tehdy říkala, že náš pracovník zde
týden stojí... Ale aby se ho zeptala, co tam dělá, to jí nena-padlo! Milerád
předvedu celému zastupitelstvu na místě to, co se nám povedlo v tomto
případě (a v mnoha dalších) udělat.
za firmu Miloslav Nezdara

Na vesnici se nám žije docela dobře …..
Místní část Česká Olešná je vsí, která má 229 trvale žijících obyvatel.
Mnoho chalup, které tu jsou, ožívá pouze o některých víkendech a v létě,
když přijedou lidé z měst za odpočinkem. Blízkost přírody a kontakt
s půdou, lesem a čerstvým vzduchem je jednou z věcí, kterou na zdejším
životě oceňují také mladí lidé s dětmi. Požádala jsem Jiřího Hronka, aby
v krátkém rozhovoru přiblížil některé radosti i strasti ze života mladé
rodiny, která hospodaří na rodinném statku.
Jak se vám žije na venkově?
Na vesnici se nám žije docela dobře, je tu klidněji a zdravěji než ve městě.
Zvykli jsme si nakupovat do zásoby a do města jezdíme jen jednou týdně.
Někdy je to v zimě krušné, ale léto nám to vždy vynahradí. Není nad to
udělat si v létě ráno kávu a sednou si s ní na dvůr. Ve městě byste nemohla
snídat venku v pyžamu. Navíc děti jsou celé léto venku na čerstvém vzduchu, mají tu vyžití, kousek popojdeme a jsme v lese, na louce.
Jak vypadá den česko-olešanského farmáře?
Každý den, 365 dní v roce včetně sobot, nedělí a všech svátků, začíná stejně ranním krmením všech zvířat. Pak se teprve krmíme my. Manželka
sice měla tendenci zavést rakouský systém krmení – v neděli se v Rakousku nekrmí, ale neprošlo to. Celý den bez jídla? To bych nevydržel. Pak je
práce na polích a v zimě v lese. Večer se musí zase nakrmit zvířátka. Krátké letní a dlouhé zimní večery trávíme většinou u počítače a zpracováváme agendu a vše potřebné, co instituce žádají, a není toho zrovna málo.

Jehňátko Bobek narozeno v březnu 2011
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Znáte historii statku, na kterém hospodaříte?
Historii statku moc neznáme, soukromé hospodaření na našem statku
přerušilo v 50. letech zemědělské družstvo a v roce 1993 ho obnovili moji
rodiče. Od roku 2009 hospodaříme sami samozřejmě s pomocí rodičů.

tujeme krmné obilí a sušíme trávu, z níž lisujeme balíky pro naše zvířata
i pro okolní drobnochovatele králíků a koní. Z živočišné výroby nabízíme
lidem poctivě vykrmená prasata na domácí zabijačky. Nakupujeme selata s vyšším podílem libové svaloviny a krmíme je pouze vlastním krmivem, hlavně bramborami, aby výsledný produkt byl co nejkvalitnější. Na
pastvině máme stádo ovcí masných plemen, nabízíme jehňata na výpas
zahrad i na maso. O ovečky se stará manželka, hlavně o čerstvě narozená
jehňata, která se občas musí přikrmovat z lahve speciální směsí mléka,
cukru a vitamínů. Kromě zmíněných prasat na zabijačky, jehňat, brambor
a krmiv nabízíme i domácí slepičí vejce.
Máte nějaký recept, v kterém si nejvíc pochutnáte na něčem, co jste
vypěstovali?
Nejlepším receptem z našich produktů je kombinace vepřového a skopového masa v domácích klobásách s bramborovou kaší ze speciální červenoslupké odrůdy brambor Red Anna, která vyniká sytě žlutou dužninou.
Dá se říct, že brambory vaříme denně většinou k večeři.

Kůzlátka, hnědá kozička Barča narozena v dubnu 2011

Mají lidé podle vás vztah k půdě?
Dnes se vlastníci půdy spíše snaží pozemky co nejvýhodněji pronajmout,
než aby na nich začali hospodařit. Na druhou stranu nemalá část větších
farem se snaží získat co nejvíce hektarů půdy za účelem pobírání nemalých dotací. Přitom skoro nic neprodukují, pouze tzv. udržují krajinu.
My se snažíme na naší malé výměře cca 15 ha navázat na poctivou práci
našich předků a produkovat kvalitní, zdravé produkty.
Jezdíte na farmářské trhy a případně kam?
Trhy zatím zkoušíme, byli jsme v Třeboni, kde nám vyšli vstříc, a prodej
se zdařil. O brambory byl zájem, jen je to náročnější, protože lidé ve městě
chtějí spíše menší balení a to je pracnější. Jinak bychom rádi v letošním
roce zkusili trhy i jinde v našem okolí.
Jaké produkty nabízíte lidem ve vašem dvoře?
Již několik let pěstujeme konzumní brambory na uskladnění, různých
odrůd dle varných typů a v posledních letech se zaměřujeme i na velmi
rané odrůdy pro dřívější sklizeň. Snažíme se aplikovat co nejméně chemických přípravků i hnojiv a samozřejmostí je ruční sběr. Máme dvě malé
děti, proto se snažíme o zdravé potraviny. Dále na polích a loukách pěs-

Domácí hlídač Bobík (černý) a domácí povaleč Bret Vás přivítají
u nás na statku – není třeba se jich bát, mají lidi rádi

Děkuji panu Jiřímu Hronkovi i jeho manželce Ing. Lucii Hronkové za
možnost nahlédnout do života jejich statku a za vstřícnou komunikaci.
Celé rodině přeju, ať se jejich dvěma synům v malebné přírodě uprostřed zvířat na statku co nejdéle docela dobře žije.
Rozhovor připravila Jaroslava Sedláková (foto z rodinného archivu)

Firma KORES PRAHA vzdělává své zaměstnance
Již druhým rokem firma KORES PRAHA vzdělává své zaměstnance ve
Strmilově. Účast na projektu umožnila dotace z fondu EU v Operačním
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy, rozvoj a motivace lidí a v neposlední řadě i spokojenost zaměstnanců ve své pracovní pozici.
Realizace tohoto projektu začala v listopadu 2010 a potrvá do října tohoto roku. Důraz je kladen na zlepšení jazykové vybavenosti zaměstnanců,
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probíhá současně několik kurzů němčiny i angličtiny. Dále na zlepšení
práce s běžnými kancelářskými programy jako Excel či Outlook. Program
též pomohl prohloubit znalosti podnikového informačního systému SAP.
V letošním roce se firma dále zaměří na vzdělávání svých pracovníků
zaměstnaných na pozicích vyššího a středního managementu. Budou jim
nabídnuty kurzy pro zlepšení organizace práce, komunikace, řízení svých
specifických oblastí.
Ing. Radmila Ederová
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Co se stalo v obraze

6. městský reprezentační ples 25. 12. 2011 (foto V. Semotán)

Návštěva čerta, anděla a Mikuláše v tělocvičně při
cvičení rodičů s dětmi 7. 12. 2011 (foto M. Jahodová)

Početné publikum při vystoupeních před předáváním Betlémského světla (foto V. Semotán)

Živý betlém v podání ŽAS 17. 12. 2011 (foto V. Semotán)

Předávání Betlémského světla 17. 12. 2011 (foto V. Semotán)

Beseda s Ing. Šikou na téma Podivuhodný svět bez bariér 23. 2. 2012 (foto J. Sedláková)

Beseda s 1. třídou v knihovně 8. 2. 2012
(foto J. Sedláková)
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Spolky a organizace

Výcvik by měl absolvovat každý pes, pak ubude malérů
Cvičiště ve Strmilově funguje již desátým rokem.
Majitelé se svými psy sem přicházejí absolvovat výcvik základní poslušnosti, ale mohou si
vyzkoušet například i nácvik obran nebo stopování. Výcvikové hodiny jsou zde rozděleny
podle toho, co psi zvládají. Zejména pro štěňata
je zde určena tzv. školka. Ta je zaměřena především na socializaci. Dále se zde učí základy –
jako je přivolání, odložení a chůze u nohy. Další
částí výcviku je tzv. dorost. Tady se psi se svými
páníčky učí o pár cviků víc – např. přinášení lehkých předmětů, skákání přes překážky, chůze po
kladině a u některých nácvik na střelbu. Tento
cvik je přínosem pro psy, kteří se bojí na Silvestra nebo rány z výfuku, když jde páníček se svým
psem po ulici. Nemálo je případů, kdy vyděšený
pes, který není zvyklý na střelbu, uteče. Ve třetí

výcvikové skupině se zabýváme psy, kteří jezdí
na zkoušky a absolvují i nějaký závod. Město
Strmilov psí cvičiště podporuje, ale přesto sem
strmilovští majitelé psů zavítají jen zřídka. Jezdí
k nám lidé ze širokého okolí, třeba z Jindřichova Hradce, Prahy, Slavonic nebo i ze Sezimova
Ústí. Na našem cvičáku neodmítneme nikoho, přijímáme i křížence (na rozdíl od spousty
ostatních cvičáků). Na výcvikových hodinách se
potkávají různá plemena – např. jezevčíci, jack
russell teriéři, tibetské dogy, beauceroni, boxeři,
ovčáci a samozřejmě výjimkou nejsou ani různí
kříženci. Pes, který projde školkou, by měl být
připraven na setkání s jakýmkoliv cizím psem.
Na socializaci zde klademe největší důraz. Žádný
pes není vysloveně zlý, většinou je to chyba jejich
páníčků. Kynologický klub Strmilov pořádá do

roka i několik akcí, např. Den pro psa, 31.3.2012
bude pořádat i obranářský závod ve spolupráci
se skupinou základních kynologických činností
v J. Hradci. Dále zde pořádáme zkoušky národní
i mezinárodní. Na konci roku je pořádán klubový závod, kde se páníčci se svými psy můžou
utkat o ceny a předvést se svými miláčky, co se za
celý rok naučili. Na kynologickém cvičišti cvičíme každou neděli. Od 9 do 10 hod je školka, od
10 do 11 hod je dorost. Třetí skupina většinou
cvičí od 11 do 17 hod, kdy nám jezdí i figurant
první třídy. V letních měsících cvičíme i každou
středu od 17 hod. Po domluvě s výcvikářem není
problém cvičit v týdnu kdykoliv.
Kontakt: Předsedkyně – Marie Francová
tel.: 723 064 267, e-mail: kkstrmilov@seznam.cz,
www.kkstrmilov.estranky.cz

Táborská hasičská liga poprvé ve Strmilově
Velký svátek hasičského sportu byl ustanoven na 16. 6. 2012 od 13.00 hod. Tento datum
znamená den pořádání THL ve Strmilově. Co je
vlastně THL za soutěž? Naše hasičská časomíra
měla tu čest, že mohla být u jejího vzniku, tudíž
od nultého, zkušebního ročníku. Ten proběhl v r.
2006. Od té doby získává THL každý rok na zkušenostech jak pořadatelských, tak výkonostních.
Zvyšuje se kvalita drah, základen, zázemí pro
diváky, moderování, a co je nejdůležitější, výkony samotných družstev. Nejlepší čas u mužů padl
na nočních závodech v Tučapech, kde družstvo

ze Sedlatic okr. Jihlava, zaběhlo na 3B neuvěřitelných 16.40 s. Považte, co stihnete za necelých 17
vteřin? Z družstev žen drží rekord na 2B holky ze
Dvorců, krásným časem 16.78 s, který zaběhly na
dráze v Chotěmicích. Pěknou reklamu se podařilo zajistit pořadalelům z Tučap, když na jejich
pozvání přijela ČT 4 a udělala reportáž z nočních
závodů. Najdete ji na internetových stránkách
SDH Tučapy, okres Tábor. Pokud máte zájem sledovat celkové dění v lize, najdete je na internetových stránkách http://www.thliga.cz/. Z jednotlivých soutěží se budou přenášet přímé přenosy,

Ze zápisu Kynologického klubu Strmilov
Výroční členská schůze proběhla ve Strmilově dne 17. 12. 2011. Plán akcí
na rok 2012 přednesla Marie Francová.
I. pololetí:
•
květen – Jarní pochod
•
31. 3. – O pohár starosty - obranářský závod dle řádu TART
•
26. 5. – Zkoušky dle řádu Kynologické jednoty
•
29. 6. – Zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu
II. pololetí:
•
29. 9. – Zkoušky dle Národního zkušebního řádu
•
podzim – Klubový závod pro školku a dorost

FS ČCE Strmilov a YMCA Strmilov srdečně zvou na:
Pašije
evangelická kaple, 5.dubna, 19:00 hod

Motorkářské bohoslužby
evangelická kaple, 13.května, 12:30 hod

Den Matek
evangelická kaple a farská zahrada, 13.května, 15:00 hod

Noc kostelů
evangelická kaple, 1.června, 21:00 hod
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dle možností pořadatelů na internetové stránky
hasičské televize http://www.hasici150.tv/ Největší závody, které kdy SDH Strmilov pořádalo,
byla v r. 2005 Jihočeská hasičská liga. Tehdy se jí
zúčastnilo 14 týmů mužů a 2 týmy žen. Věříme,
že tento rekord bude překonán. Srdečně zveme
veřejnost na velkolepou podívanou a příjemnou zábavu. Uvidíte vyrovnané souboje o body
a o ceny. Můžete příjemně posedět při reprodukované muzice s korbelem dobrého moku a něčím lahodným podráždit chuťové buňky.
Srdečně zve SDH Strmilov

POZVÁNKA
Milí táborníci, milé tábornice,
rádi bychom Vás informovali o tom, že
YMCA Strmilov pořádá
LETNÍ TÁBOR YMCA 2012.
Máme vybráno krásné tábořiště HŮRKY, které se nachází
nedaleko rybníku Osika u Nové Bystřice.
Téma tábora: Putování časem
Termín konání: 28. července až 5. srpna
Účastnický poplatek za tábor jsme museli vinou zvyšujících
se provozních nákladů stanovit na 2500 Kč za dítě, avšak i tak
máme nejnižší cenu za letní tábor v kraji!
Bližší informace získáte na http://www.strmilov.ymca.cz/.
Můžete také napsat na strmilov@ymca.cz,
či zavolat na tel. č. 384 392 413, či se zeptat přímo
na evangelické faře ve Strmilově.
Na tábor s Vámi se těší Drahomír Frühbauer, evangelický farář
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Zpráva o činnosti YMCA Strmilov
Milí čtenáři,
dovolte, abychom Vás informovali o činnosti
YMCA Strmilov, o.s. ve Strmilově a blízkém okolí. Sdružení bylo založeno 13.září 2001. Letos tedy

bude slavit desetileté výročí existence. Je součástí mezinárodní organizace YMCA. Označení
YMCA je anglická zkratka, která v překladu znamená Křesťanské sdružení mladých lidí (Young
Men´s Christian Association). YMCA je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Byla založena 1844, pracuje ve 124
zemích světa a má asi 45 milionů členů. YMCA
usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha,
duše a těla. Symbolickým vyjádřením tohoto cíle
je červený rovnostranný trojúhelník, který má ve

svém znaku. YMCA je otevřena všem lidem bez
rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. V roce 2011 uspořádala YMCA Strmilov,
o.s. na třicet tři aktivit, z nichž je pět pravidelných.
Jsou to tři biblické kroužky na ZŠ Strmilov a OD
Zahrádky, fotokroužek a vyřezávání „Betlém pro

Strmilov“ na evangelické faře ve Strmilově. Zbylé
aktivity tvoří krátkodobé, víkendové a jednorázové akce. Jsou to dvě výstavy fotokroužku, z víkendových akcí dva cyklistické výlety do Stálkova
(akce ve spolupráci s MS ČČK Neuhaus) a Vídeňské adventní přemyšlování. Z jednorázových
to jsou např. velikonoční a adventní vyprávění
v MŠ Strmilov a okolí, tři koncerty, oslava Dne

matek, táborák na konci školního roku, prázdninové vyprávění o Mexiku, Betlémské světlo (akce
ve spolupráci s knihovnou Viléma Martínka
a skupinou žen ŽAS) a další. Dotaci Města Strmilov pro rok 2011 jsme využili na financování
putovního tábora Žďárské vrchy, který se konal
ve dnech 21.-28.srpna 2011. Jsme velice rádi,
že si město i jeho obyvatelé cení práce našeho
sdružení, které, jak pevně věříme, přispívá svými
aktivitami k všestrannému rozvoji dětí a mlá-

deže ze Strmilova i okolí. Děkujeme a věříme, že
i v příštích letech bude YMCA Strmilov přínosem
do života našeho města. (foto z archivu YMCA)
S přáním všeho dobrého za YMCA Strmilov, o.s.
Mgr. Drahomír Frühbauer, předseda sdružení.

Čerti na cvičení
Tak se nám zase rok s rokem sešel a na cvičení opět zavítali Čerti. S dětmi, maminkami
a tatínky jsme pro ně měli připravenou písničku
a básničku. No a potom už Mikuláš s Andělem
a Čertem rozdávali balíčky plné dobrot. Však
taky si je všechny děti zasloužily. Pak jsme si
všichni společně zazpívali, no a ti nejodvážnější
se s nimi dokonce vyfotili. Však vidíte sami na
fotkách. Děti při pojídání dobrot vypadaly spokojeně, tak snad můžeme říct, že i letošní Čerti se
vydařili a už se těšíme na příští rok. Tímto bych
chtěla pozvat všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky se svými dítky či vnuky, aby si přišli
s námi zacvičit, zazpívat a zadovádět společně
se svými ( budoucími ) kamarády :o). Cvičíme
každou středu ( mimo prázdnin ) od 16:30 hod
do 17:30 hod. Na všechny děti a jejich doprovod
se těšíme :o)
PS: Ve zdravém těle zdravý duch, aneb neseď
lenochu doma a přijď si zacvičit.
(foto a text M. Jahodová)

Knihovna v číslech v roce 2011
Počet knižních svazků: 12719
z toho naučná literatura: 2993
krásná literatura: 9726
Přírůstky: 780
Úbytky: 419
Registrovaní uživatelé, čtenáři: 187

z toho čtenáři do 15 let: 45
Návštěvníci celkem: 6457
Výpůjčky: 8661
z toho naučná pro dospělé: 947
krásná pro dospělé: 4774
naučná dětská: 265

krásná dětská: 684
Kulturní akce pro veřejnost: 16
Vzdělávací akce pro veřejnost: 26
z toho v oblasti počítačové gramotnosti:23
Vlasta Vondrušová

str. 9

STRMILOVSKÉ NOVINY 1/2012

Škola

Co se děje ve škole
• Na žádost sportovců došlo k přelajnování ve
sportovní hale, aby se docílilo většího kontrastu s podlahou.
• V základní škole proběhl dne 18. 1. zápis do
1. třídy. Zapsaných dětí je 14, několik rodičů žádá o odklad povinné školní docházky.
Prozatím tedy není úplně jasné, kolik dětí
nastoupí v příštím školním roce do 1. třídy.
• Již na konci roku 2011 se začalo pracovat na
zmodernizování učebny fyziky. V této třídě
je interaktivní tabule, dále jsou zde dvě nové
mobilní tabule, nové lavice a nechala se na
míru vyrobit skříňová stěna. Nyní už třída
vypadá hezky a doufáme, že příjemné prostředí přispěje k lepším výsledkům v učení.
• V polovině února se dva žáci školy, Filip Bláha
a Lukáš Adam, zúčastnili okresního kola olym-

piády v anglickém jazyce. Oba si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy, Lukáš o to
větší, že ve své kategorii zvítězil. Gratulujeme.
• Od 8. do 10. 2. proběhl lyžařský výcvik žáků 6.
– 9. ročníku. Děti jezdily na sjezdovku u Nové
Bystřice, na dopravu přispělo Sdružení rodičů částkou 4 000Kč. Děkujeme.
• Pro rodiče a učitele připravujeme přednášku
pana PaedDr. Martínka z PPP v Pelhřimově.
Bude se týkat agrese a agresivity u dětí. Byli
bychom velmi rádi, kdyby se této přednášky
mohlo zúčastnit co nejvíc rodičů. Je velmi zajímavá a podnětná. Konkrétní termín upřesníme na našich webových stránkách a na plakátech po Strmilově.
• Každoročním vrcholem snažení dětí a učitelů je akademie. V letošním roce vás zveme

Ohlédnutí za zimou
Mám pro vás několik špatných a několik dobrých zpráv. Kterými začít? Asi
těmi špatnými, ať jsou za námi. Letošní nezvykle silný mráz se také vyřádil
v mateřské školce. Roztrhal přívodní trubky na WC a voda následně vyplavila celé přízemí a sklep v MŠ. Přibylo nám nemálo starostí s vysušováním
a odstraňováním škod, které trvají dodnes.
Další špatná
Přibyvší starosti způsobily, že se letos po dlouhé době nekonal tradiční dětský karneval.
…a teď ty dobré…
Všechno zlé je k něčemu dobré. Při havárii ve školce se ukázalo, že lidé,
přes všechny osobní starosti, mají dobré srdce. Posuďte sami. Rodiče dětí
nám pomohli tím, že kdo mohl, dětem zajistil jiné hlídání. Vedení základní
školy a školní jídelna nám poskytli azyl. Firma Nezdara a pan Vrbenský přispěchali s okamžitou odbornou pomocí. Městský úřad neprodleně zajistil
vysoušeče. Všem děkujeme!
Město Strmilov věnovalo 4000Kč z výdělku, získaného na plese města,
mateřské škole. Hurá! Máme peníze na částečnou úhradu autobusů, které
nás budou vozit na kurzy plavání do Jindřichova Hradce. Děkujeme!
…a ještě jedna…
Místo tradičního karnevalu chystáme letos „Čarodějný rej“Ten tu ještě nebyl.
Snad se vydaří. Konec dobrý, všechno dobré…
Za MŠ ve Strmilově,Věra Semotánová
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na Sportovní akademii, která bude 28. 3. od
16.30 ve sportovní hale.
• V neposlední řadě si zaslouží pochvalu žáci 9.
ročníku a několik žáků z 8. třídy za nacvičení
letošního předtančení, které předvedli v prosinci na Plesu města a v únoru na Školním
plesu.
• V polovině března se budou podávat přihlášky ke studiu na střední škole. Všem žákům
přejeme, aby se jim podařilo dostat na vysněnou školu.
• Zřizovatel rozhodl, že odpisy majetku za rok
2012 budou moci být použity na výměnu oken.
O letních prázdninách se vymění okna na tzv.
staré škole. V současné době probíhá výběrové
řízení.
Mgr. Ludmila Plachá
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Kultura

VÁCLAV NECKÁŘ a BACILY – KD Strmilov 26. 5. 2012
Po dlouhém jednání se nám podařilo dostat do Strmilova jednu z legend populární hudby posledních
čtyřiceti let. Za pomoci MKK a sponzorů vystoupí
v sobotu 26. května 2012 od 19,00 hod. v kulturním
domě Václav Neckář a jeho skupina Bacily. Koncertní vystoupení hvězdy české hudební scény, ve kterém
zazní jeho nezapomenutelné hity jako Stín katedrál,
Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice a samozřejmě i současný hit „Půlnoční“, který odstartoval
velký boom o tohoto interpreta. Účastníci koncertu
si budou moci mimo jiné zakoupit jeho kalendář na
rok 2013 s názvem „Proměny Vaška Neckáře“, který
i sám umělec rád fanouškům podepíše. Do povědomí
české společnosti se zapsal nejen svými nestárnoucími hity, ale i jako filmová postava několika úspěšných snímků (Ostře sledované vlaky, Skřivánci na
niti, nebo pohádka Šíleně smutná princezna). Václav
Neckář je zpěvák s nezaměnitelným hlasem i kouzlem osobnosti. V 60. letech se spolu s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou proslavil v uskupení
Golden Kids. Se skupinou Umakart nazpíval píseň
„Půlnoční“, která je mnohými odborníky považována za událost tuzemského pop roku 2011.
Pro mladé jsou každý pátek diskotéky, případně
i KISSpárty. Pro střední generaci pořádáme na fotbalovém hřišti Open Air festivaly a viděli jsme DIVOKÝHO BILLA, Richarda Krajča a skupinu KRYŠTOF,
TŘI SESTRY (vystoupí 5. 7. 2012 na fotbalovém hřišti
ve Strmilově), Wabiho Daňka, Tlustou Bertu a mnoho dalších. Pro střední a starší generaci pořádáme
koncert legendy populární hudby Václava Neckáře,
po spolupráci s městem Strmilov se podařilo vstupné
stlačit na 280 a 260 Kč (běžně se ceny pohybují okolo
360 až 390 Kč) k sezení. Předprodej proběhne od 1.
4. 2012 v prodejně Jednoty ve Strmilově. Kapacita je
omezená (pouze k sezení), proto nenechávejte nákup
vstupenek na poslední chvíli.
KRAFT Strmilov o.s.

Václav Neckář v síni slávy - Akademie populární hudby udělila 8. března 2012 Václavu
Neckáři Anděla za píseň roku – Půlnoční. Stejná píseň obdržela Anděla za nejlepší klip
roku 2011. Akademie populární hudby uvedla Václava Neckáře do Síně slávy! Toto je
nejlepší pozvánka na koncert Václava Neckáře v sobotu 26. května od 19,00 hodin v kulturním domě ve Strmilově. Předprodej v prodejně Jednoty Strmilov tel: 384392414

Sport

TJ Jiskra Strmilov oznamuje
Jako každoročně, tak i v letošním roce bude na
členské schůzi, která se koná 24. března, hodnocena práce celé TJ Jiskra. Myslím, že jako každý rok se nám i rok 2011 bude hodnotit velmi
dobře. Všechny oddíly pokračují ve své aktivní
činnosti. Tenisté stále za pomoci města vylepšují kurty i zázemí. Volejbalisté i přes velké potíže
pokračují ve své činnosti. Naše oddíly jógy,
aerobiku a cvičení matek s dětmi jsou hlavně
v zimním období velmi aktivní. Největší oddíl
v naší TJ je oddíl fotbalový. V první polovině
roku měl 4 mužstva. Do ročníku 2011 – 2012
nebyl z důvodu malého počtu hráčů přihlášen

oddíl přípravky. V současné době však Miloslav
Dohnal za pomoci nového trenéra Jana Kubíčka připravují nové hráče a v sezóně 2012 – 2013
přípravku znovu do soutěže připravíme. Také
ke starším žákům máme nového trenéra Martina Lehejčka. I přes toto posílení stále potřebujeme ke všem mužstvům na post vedoucích
a trenérů další obětavé pomocníky. Na jaře bylo
započato s přípravou nového hřiště. Základem
každého kvalitního trávníku je dostatek vláhy.
Proto se započalo s realizací zavlažování, na
které byla v roce 2010 připravena projektová
dokumentace. Podali jsme dvě žádosti o dotace

a také žádost o finanční příspěvek od města. Ani
s jednou žádostí o dotaci jsme neuspěli. Město
poskytlo finanční příspěvek 60 000,- Kč. TJ Jiskra ze sběru železného šrotu, ze svých vlastních
finančních prostředků a ze sponzorského daru
Kovoporu – ve formě železného šrotu v hodnotě
30 000,- Kč – doplatila 120 000,- Kč. Při započtení brigád, které členové fotbalového oddílu při
této akci odpracovali, bylo vytvořeno dílo v hodnotě 240 000,- Kč. V roce 2012 chceme projekt
zavlažování dokončit co nejdříve a soutěže v roce
2012 – 2013 začít hrát na novém hřišti.
Jiří Čermák, jednatel
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