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Kalendárium akcí






1. 6. 2012 – Noc kostelů v evang. kapli, koncert
Ireny Budweiserové
9. 6. 2012 – Cyklozávody Český pohár 2012
na Strmilovsku
16. 6. 2012 – Cyklus seminářů Inventura krajiny, vernisáž výstavy V. Semotána v předsálí kina
16. 6. 2012 – Táborská hasičská liga – velké
hasičské závody
21. 6. 2012 – 9.00 hodin – Pasování prvňáčků na čtenáře, Knihovna Viléma Martínka ve
Strmilově








27. 6. 2012 – 15.00 hodin – vítání občánků,
MěÚ
29. 6. 2012 – 8.00 hodin – Slavnostní rozloučení se žáky z 9. třídy
29. 6. 2012 – 10.00 hodin – Slavnostní rozloučení s dětmi z MŠ
5. 7. 2012 - Koncert Open Air Tři sestry na fotbal. hřišti
8. – 5. 7. 2012 – Pod jednou střechou – Letní
kemp mládeže
7. 8. 2012 – 16.00 hod. – náměstí, kočovné
divadlo KOČÉBR, hra Ilias








červen – srpen 2012 – Výstava kreseb a portrétů Bohumily Součkové v prostorách
knihovny
červenec – srpen 2012 – Výstava fotografií
místního fotokroužku na chodbě MěÚ
1. září – Tkalcovské slavnosti v areálu tkalcovny u Kubáků
2. září – strmilovská pouť
září – listopad 2012 – Výstava fotografií Vladimíra Semotána v prostorách knihovny
6. října 2012 – Buchtování Jilem, vystoupení
ŽAS Strmilov
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Úvodem...

Hvězdy a jejich cesty
K napsání tohoto úvodníku mne inspiroval pěkný
článek Martina Nováka o turné Václava Neckáře,
který jsme otiskli v tomto čísle SN na str. 10.
Oslovila mne totiž myšlenka blízkosti a charakteru hvězd a napadlo mne trochu to rozvést.
Martin ve svém článku správně nadhodil fakt,
že hvězdami si lidé označili ty, kteří jsou něčím
vyjímeční. Ano, myslím, že pozemské hvězdy
jsou na tom lépe, než ty nebeské. Protože na rozdíl od těch nebeských, které světlo jen odrážejí
(pokud jsou moje chabé přírodovědné znalosti
správné), ty pozemské a lidské hvězdy tím světlem
v podstatě jsou, mají ho v sobě. Mají schopnosti,
dary, které dostaly do vínku. Ostatní lidé k nim
vzhlížejí a chovají se různě. Někteří je obdivují
a moc by chtěli být jako ony, ale nemají odvahu
něco pro to udělat, i když v nich dřímá inspirace
a stejná síla. Jiní se odevzdaně nechávají bavit,
přijímají vše tak, jak se jim co nabízí a jsou za to
rádi a vděční. Ovšem pak je tu nemalá část těch,
kteří závidí v přesvědčení, že je nespravedlivé,
jak jsou někteří vybaveni takovými schopnostmi
a sklízí za to koše plodů a jiní nemají nic. Kriti-

zují. Dusí se záští a nenávistí, přesvědčeni o své
nemohoucnosti a bezmoci, i když tomu tak ve
většině případů není a mnohdy za tím vězí něco
zcela jiného, než bezmocnost.
Ano, Martin sice mluví o hvězdách mediálně
známých, populárních, na které se čas od času
rádi podíváme a přijímáme od nich světlo. Ale
mnohdy si neuvědomujeme, že mezi hvězdami
se běžně pohybujeme pořád, každý den. Vlastně, ony se běžně pohybují mezi námi. Věřte mi,
nejsou to hvězdy o nic menší, než jakýkoliv zpěvák či herec. Tím, že nevyhledávají popularitu
a nejsou mediálně známé, neznamená, že nám
nemají co říct, předat. Ty hvězdy potkávám na
ulici, v obchodě, ve škole, v zaměstnání. Jsou to
lidé, kteří září a šíří své světlo dál, mezi nás a nám,
aniž by za to chtěli nějaký honorář. Vždyť si uvědomte, co způsobí jen jeden nepatrný, upřímný
a milý úsměv jen tak na ulici, v komunikaci,
podání ruky, prohození pár srdečných slov…
Každá jednotlivá lidská hvězdička, než opravdu
zazáří, urazí dlouhou cestu. Nyní pomineme ty
vyjímečné supernovy a komety, které se vysílí

chvilkovou oslňující září a za chvíli pohasnou.
S oblibou totiž používají různé zkratky, které je
sice někdy k cíli dovedou, ale vetšinou rychle
sejdou z cesty. Skutečné, trvale zářící a užitek
přinášející hvězdy většinou projdou všemi možnými zákrutami, prometou mnohé tmavé kouty a valí před sebou spoustu těžkých balvanů,
smetí a prachu, než jsou schopny zazářit opravdu tak, aby to světlo mohly předat i ostatním.
Prostě - nejdou zkratkami. Proto ta jejich záře
je poctivá, přesvědčivá, má co říct.
V každém z nás je skrytá záře. Jde jen o to, objevit ji, přenést na povrch. Co na tom, že právě
valíme těžké balvany, uklízíme z cesty prach…
Nejsme v tom sami. Rozhlédněme se kolem
sebe! Někteří z nás sice jen občas problesknou,
jiní průběžně, ale neúnavně blikotají, v dalších
se záře teprve dere na povrch, ale spousta lidí,
které potkávám, opravdu září.
A právě mne napadla jedna úžasná věc! Co takhle vytvořit třeba souhvězdí a následně velké
galaxie?
Vlasta Vondrušová

Aktuálně...

Zpráva o kácení stromů u hřbitova
V dubnu letošního roku byla po mnohaletých
sporech a jednáních vyřešena náhrada starých
a poškozených stromů vstupní aleje ke hřbitovu
ve Strmilově. I Agentura ochrany přírody z Českých Budějovic již uznala, že stromy se nedají
zachránit a doporučila jejich vykácení a nahrazení novými vzrostlými stromy. Pokácení poté
schválilo 11. dubna 2012 také Zastupitelstvo
města Strmilov, které uznalo ochranu zdraví
a majetku návštěvníků hřbitova za důležitější, než
ochranu starých shnilých stromů, či případných
brouků, kteří by mohli ve vyhnilých dutinách

stromů žít. Po pokácení stromů byly vyhnilé kusy
kmenů uloženy za zeď hřbitova, aby se mohli
případní brouci přemístit do sousedních stojících a také vyhnilých stromů. Zde si může každý
ověřit, v jakém stavu stromy byly. Následně byly
zakoupeny a zasázeny nové, asi 5 metrů vysoké
lípy s velkým kořenovým balem a byly zabezpečeny proti vyvrácení nebo zlomení. Jsou také
pravidelně zalévány, aby dobře zakořenily. Většina návštěvníků hřbitova tento krok chválí a nový
vzhled vstupní aleje ke hřbitovu se jim velmi líbí.
Jaromír Krátký, starosta

Narodili se…
Od února do června 2012 se narodili tito naši
noví spoluobčánci:
Petr Semotán ze Strmilova
Julie Kolářová z České Olešné
Natálie Hrnečková ze Strmilova
Filip Popelka ze Strmilova
Patrik Rečný ze Strmilova
Dominik Marek z Malého Jeníkova
Nela Frühbauerová ze Strmilova
Ať se Vám mezi námi líbí!
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Kouzlo starých památek
Letní čas nám občas dává prostor pro zamyšlení, čas pro procházky a někomu též chuť si povídat. Když bychom se procházeli po okrajích
Strmilova, mohou nás k otázkám inspirovat žulové kamenosochařské práce zvané Boží Muka. S finanční podporou Ministerstva kultury
z Programu na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí rozšířenou působností se v roce 2011 podařilo zrestaurovat tři tyto stavby
ze 17. století. Akademický sochař Vladimír Krninský, který ve Strmilově obnovil na několik let kouzlo těchto starých památek, odpovídal na
otázky Jaroslavy Sedlákové k tématu restaurátorské profese.
Proč je dobré zachraňovat staré stavby?
Ke starým stavbám cítím úctu, protože mají
svou poezii, obsah, příběhy. Byly postaveny
z nepomíjivých, tzv. věčných materiálů, jako
všechny výrobky dřívějších dob měly mít co nejdelší životnost. Restaurátor má za úkol udržovat
je pokud možno v podobě původního vydání,
aby posloužily také našim potomkům.
Jak dlouho Vaše práce vydrží?
Vše je ale pomíjivé, tedy také kamenné stavby
a sochy. Můžeme jen jejich pomíjivost zpomalovat, a tak bychom jim měli dát určitý režim
údržby, jehož intervaly se s přibývajícím časem
zkracují. Restaurátorské práce mají většinou
záruku pět let.

S kým práci konzultujete, s kým nejčastěji
spolupracujete?
Konzultace při restaurování náleží nejen vlastníkovi objektu, ale také zástupci Národního
Památkového Ústavu – v naše případě v Českých Budějovicích. Záleží na zatřídění památkového objektu a jeho významu.
Profesně spolupracuji nejčastěji s kolegou a vrstevníkem Ivanem Tláškem ak.soch. Ve dvou se
to lépe táhne .

Proč jste se stal sochařem – restaurátorem?
Cesta k mému restaurování byla klikatá. Po
zemědělské škole jsem absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, pak jsem se několikrát ucházel o přijetí na Akademii výtvarných
umění, mezitím jsem si „odskočil“ na strojní
fakultu a prošel základní vojenskou službou. Až
na osmý pokus jsem byl přijat na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze, kde jsem vystudoval obor sochařství a od ministerstva kultury
jsem dostal povolení k restaurování. Ke starým
věcem a řemeslům jsem měl vztah odjakživa,
postupně jsem se věnoval výrobě keramiky
a postavil pec kaselského typu, zabýval jsem se
kovařinou – to je jeden z nejčastějších materiálových a řemeslných doplňků starých staveb
a skulptur. Nevynechal jsem ani další klasický
materiál – dřevo. Tyto obory využívám jednak při restaurátorských akcích, i při postupné
rekonstrukci našeho starého mlýna. Je mi líto,
že dnešní uchvátaná doba plastických hmot
dává málo prostoru a času k využití tradičních
řemesel. To, co bývalo kdysi běžné, pokládá se
dnes v podstatě za umění. Zdá se, že výrobky
dnešní doby mají mít co nejkratší životnost….

Jaké nástroje a materiály při práci používáte?
Zdá se, že by si mohl restaurátor vystačit s materiály a nástroji jako někdejší stvořitel díla. To je
však možné jen v některých případech – například při sekání kopií nebo fragmentů z kamene.
Většinou jde o mnohem složitější proces, kdy je
třeba vypořádat se s biologickým znečištěním
objektu – lišejníky a řasy, s povrchovým znečištěním – prachové deposity. Důležité jsou chemické změny materiálů, kdy se např. vyplavený
vápenec vlivem kyselých dešťů mění na sádrovec a vytváří tmavé krusty. Dalším problémem
je odplavení vlastní hmoty nebo mechanické
defekty. Existuje široká škála techologií, nástrojů, matriálů a chemikálií, které se používají
k čištění, zpevňování, opravě a hydrofobizaci.
Používané materiály se postupem času mění
podle vědeckého vývoje a zkušeností.

Zajímají se lidé, když vidí, že probíhá restaurování? Na co se ptají?
To je různé. Někdo se zajímá o vlastní práci, jiní
se ptají, jestli objekt nekradu. Toho si také cením.

Jak vnímáte Strmilov?
Pro mne je Strmilov příjemné, malebné městečko. Mám pocit, že v jeho názvu se skrývají
jeho strmé svahy. Zde jsem si nejvíce vychutnal nedávnou opravu sochy Nejsvětější Trojice,
která je svým obsahem a sochařským pojetím
ojedinělá.
Jakou další práci byste chtěl ve Strmilově dělat?
Během prací mi pan starosta předvedl místo za
přeložkou, kde jsou Boží Muka ze 17.století. Je
to sloupek, jehož kámen je v bídném stavu, ale
stojí pod nádhernou, rozložitou lípou. Spoluvytváří výrazný krajinotvorný prvek, jež nelze
přehlédnout. Určitě si zaslouží zásah, kterým se
prodlouží jeho životnost.

Jak restaurátor při své práci postupuje?
Většina památek nese již stopy dřívějších oprav
a zásahů, které jsou z hlediska dnešního přístupu více nebo méně vhodné. Je třeba před započetím prací stanovit finální podobu a konečnou
prezentaci objektu s pomocí archivů, fotodokumentace, konzultace s pamětníky a odborníky.
Restaurátor začíná svou práci většinou odstraněním nevhodných materiálů a oprav, takže se
objekt vizuálně dostává relativně do horšího
stavu. Postupně pak dostává památku do stavu,
který prezentuje a respektuje její stáří a současné památkářské tendence.

Co nejvíce staré stavby narušuje?
O hmotě jsem se už zmínil. U staveb bych ještě
připomenul provedené stavební zásahy a změny, které výrazu a historické hodnotě ne vždy
pomohou. Tedy nejen počasí, ale také lidský
faktor mívá podíl na narušení stavby.

sebe nastaveny v nesprávném pořadí a při jejich
rozebírání se ukázala statika celého sloupku být
v kritickém stavu a všechny bloky se musely
odvézt do dílny, kde byly očištěny, zpevněny,
opraveny a poté pomocí nových kovaných spon
sestaveny na původní místo.

Zrekonstruovaná Boží muka ze 17.století
v Hradecké ulici (foto J. Sedláková)

Které dílo bylo pro Vás ve Strmilově nejsložitější a proč?
Ze strmilovských Božích Muk byla problematická ta směrem na Novou Olešnou. Tam byly
po dřívějším zákroku jednotlivé bloky žuly na

Co Vás na této práci baví?
Restaurátorská práce je velice pestrá. Vždy se
jedná o jiné umístění památky, jiné období jejího vzniku, jiný materiál nebo i rukopis tvůrce
a stupeň postižení objektu. Těmto veličinám je
nutné se přizpůsobovat, a tak je pracovní proces
pokaždé odlišný a zábavný.
Rozhovor s akademickým sochařem
Vladimírem Krnínským připravila
Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D

str. 3

STRMILOVSKÉ NOVINY 2/2012

Co se stalo v obraze

26. 5. 2012 - renovace golfových drah
(foto D. Frühbauer)

26. 5. 2012 - turnaj v minigolfu (foto D. Frühbauer)

Český pohár 9. 6. 2012 ve Strmilově
(foto Zdeněk Svoboda)
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Den matek 13. 5. 2012, farská zahrada
(foto D. Frühbauer)

Koncert V. Neckáře 26. 5. 2012 v KD Strmilov
(foto M. Novák)
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Kácení máje 2. 6. 2012 (foto Luděk Hačka)

Koncert Silvie Krobové v evangelické kapli
13. 5. 2012 (foto L. Jirků)

Výstava V. Semotána v předsálí kina 16. 6. 2012
(foto V. Vondrušová)

Dětský den 2. 6. 2012 (foto Luděk Hačka)

Seminář Inventura krajiny 16. 6. 2012
(foto V. Vondrušová)

Lampionový průvod 4. 5. 2012
(foto Veronika Nováková)

Zahájení motocyklové sezóny ve Strmilově
13. 5. 2012 (foto V. Semotán)

Koncert Ireny Budweiserové v evangel. kapli
1. 6. 2012 v rámci Noci kostelů (foto D. Frühbauer)
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Spolky a organizace

Malé ohlédnutí za rokem 2011
Místní organizace svazu tělesně postižených
Studená měla k 31. 12. 2011 celkem 207 členů,
z toho 44 členů ze Strmilova. Jsme nezisková
organizace a pro 11-ti členný výbor a 3 člennou
revizní komisi není jednoduché získat finance na
akce, které pro naše členy a většinou i pro ostatní
občany Studenska a Strmilovska pořádáme.
V druhém pololetí uplynulého roku jsme zorganizovali mnoho zajímavých akcí, a to od sportovních, kulturních až po zábavné.
I v druhé polovině loňského roku jsme přispívali
našim členům na masáže a k životnímu jubileu
předávali pamětní listy. Do konce roku 2011
jsme navštívili ještě 3x bazén v Lázních Aurora
Třeboň za účelem rehabilitačního koupání, kterého se zúčastnilo cca 50 členů organizace včetně členů ze Strmilova.
Po prázdninovém odpočinku jsme se zapojili
do pravidelného cvičení, a to opět každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ Studená. Strmilovské ženy
se těšily protáhnout si své tělo v tělocvičně ZŠ
Strmilov v hodinách jógy a pilátes.
Několik strmilovských členek, včetně paní
Kubákové, která je jednou z nejstarších v naší
organizaci, se pravidelně scházelo v zasedací

místnosti Městského úřadu Strmilov při hraní
žolíků a neodradily je ani jiné nabízené akce.
Posezení s harmonikou jsme uskutečnili v Hospodě u Šebestů ještě 2 x. Veliký ohlas mělo podzimní posezení, na kterém měly velký úspěch
Šebestovy bramboráky.
V září, v termínu od 12. 9. – 22. 9., zajistila naše
organizace 10-ti denní rekreaci v penzionu Cherry – Horní Bečva v Beskydech. Všech 42 účastníků se bez problému dopravilo vlastními dopravními prostředky v určeném čase na místo. Pobyt
jsme využili na zlepšení kondice např. ranním
cvičením, chozením po horách, plaváním v bazénu a návštěvou solné jeskyně, výbornou kuchyní
v penzionu a dobrými přátelskými vztahy.
Sobotní odpoledne 8. 10. 2011 se celým Jilmem
nesla vůně dozlatova upečených buchet a koláčů, neboť naše organizace uspořádala v kulturním domě v Jilmu 1.ročník soutěžního klání
v buchtování. Soutěže se zúčastnily i občanky
Strmilova, které si odvezly jednu cenu ve slané
kategorii a jednu cenu ve sladké kategorii.
15. 10. 2011 sehrálo ochotnické divadlo v Počátkách hru Světáci, které se zúčastnilo 70 členů
organizace.

Členové výboru naší organizace se zúčastnili
17. 11. 2011 zábavného pořadu spolku ŽAS Strmilov. Pořad měl název „S písničkou do práce i na
dovolenou“ a všem zúčastněným se velice líbil.
6. 12. 2011 připravili členové výboru organizace pro strmilovské členy v Hospodě ve Mlýně
mikulášské posezení s občerstvením a s přednáškou na téma – Trestná činnost páchaná na
seniorech. Nakonec si všichni při hudbě zatančili a zazpívali.
Konec roku jsme zakončili silvestrovským posezením v Hospodě u Šebestů ve Studené, na které
členové výboru organizace připravili pohoštění
pro všechny přítomné a zhotovili 400 ks chlebíčků. Všichni zúčastnění, včetně strmilovských, se
v hojném počtu (86 lidí) přišli rozloučit se starým rokem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu Strmilov za podporu, vstřícnost
a za finanční příspěvek, který naše organizace
i v loňském roce obdržela a využila vždy na akce,
kterých se strmilovští členové zúčastňují.
Za MO STP Studená
Marie Tyslpretová - předsedkyně

6. Jarní dámská jízda
Celé letošní putování vedlo krajem Pánů z růže.
Změřit síly se rozhodlo celkem 14 posádek,
z toho 8 místních, 2 posádky ze Střížovic, 1
posádka z Kunžaku a 3 posádky ze Studené,
z nichž jedna měla svoji premiéru.
S obavami jsme vzhlížely k obloze, neboť předpověď počasí byla velice nepříznivá. A bohužel se
potvrdila již na startu. A tak se v sobotu, 12. května, odjíždělo v silném dešti a zimě. Nic to však
neubralo na vůli zúčastnit se a doufat, že se počasí
během dne alespoň na chvilku umoudří.
První úkoly čekaly na účastnice v nedalekých
Lomech a hned druhá etapa je zavedla do Nové
Bystřice, jež náležela pánům z Landštejna, kteří
užívali ve svém znaku stříbrnou růži v červeném poli.
Dále pokračovaly k nejsevernějšímu bodu
Rakouska nedaleko Peršláku a poté přes Staňkov
až do Chlumu u Třeboně, který patříval Rožmberkům a jejich červené růži ve stříbrném poli.
Při svém putování nemohly posádky opomenout
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Lužnici a podívaly se i k jejímu rozvodí, kde se řeka
uměle dělí na dvě části - Starou a Novou řeku.
Potom již přišla starobylá Třeboň, která sice původně patřila pánům z Landštejna, ale nejvíc se o její
věhlas zasloužil poslední Rožmberk Petr Vok.
A co by byla Třeboň bez věhlasného rybníkáře
Jakuba Krčína, jehož nejvýznamnější dílo – rybník Rožmberk, bylo cílem již deváté etapy.
A to již nastal čas obrátit se zpět k domovu.
Cestou posádky minuly Stráž nad Než. se znakem modré růže ve zlatém poli a zastavily se
plnit úkoly v sídelním městě pánů z Hradce, kteří se pyšnili růží zlatou v modrém poli.
Celá trasa jízdy vedla kolem větších či menších
rybníků a nejinak tomu bylo i v posledních
třech etapách – u Hospříze, Malého Ratmírova
a samozřejmě i u Strmilova.
Po splnění posledních úkolů se všechny posádky sešly tradičně v teple hotelu Komorník, aby
probraly netradiční počasí a tím ztížené plnění
zadaných pokynů.

Nejdůležitější však bylo, že se všechny týmy
vrátily v pořádku i přesto, že letos to byla trasa
nejen nejmokřejší, ale i nejdelší.
I za těchto podmínek nasbírala vítězná posádka
nejvyšší počet bodů – padesát.
O jeden bod méně měla posádka na místě druhém. O třetí místo se se 48 body ucházely hned
tři posádky, a tak musely rozhodnout body
pomocné. Takže i čtvrté a páté pořadí 48 bodů,
šesté místo se bralo za nasbíraných 44 bodů
a posádky na sedmém až devátém místě měly
vždy o jeden bod méně. Desáté a jedenácté místo
určilo shodných 40 bodů a na dvanácté až čtrnácté místo určilo 39, 38 a 35 bodů.
Každá posádka obdržela nejen tradiční perníkové medaile, ale i pěkné ceny, za které patří všem
sponzorům a našim příznivcům velký dík.
Vřelé poděkování patří i všem ostatním, kteří nám
pomohli i v letoším roce naši akci uskutečnit.
ZO ČSŽ Strmilov
foto: O. Přikrylová
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MDŽ
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas na oslavu MDŽ. Letos jsme se setkaly spolu se ženami ze Střížovic u nás ve Strmilově, v Hospodě Ve Mlejně. Tentokrát
sice netradičně v neděli, ale nic to neubralo na účasti členek z obou organizací, ani na dobré náladě při různých soutěžích a kvízech. Došlo samozřejmě
i na tanečky, neboť pozvaní hudebníci nás rychle vyvedli z mylné představy, že by snad chtěli hrát pouze k poslechu. A tak jsme si v pohodě užívaly až do
večerních hodin, kdy nastal čas setkání ukončit. Při loučení jsme si slíbily, že se za rok opět shledáme – tentokrát ve Střížovicích.
ZO ČSŽ Strmilov

foto: H. Přibylová

Dětské rybářské závody Bořetín 2012
V sobotu 21. 4. 2012 uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu ve Strmilově Dětské rybářské závody na požární nádrži
v Bořetíně.

Počasí nám vyšlo jak na objednávku. Den předtím kroupy, o závodech polojasno a poměrně
teplo. Přípravy na vlastní závody začaly již v 8
hodin, kdy manželé Jonáčkovi začali připravovat občerstvovací zázemí pro závody.
Od čtvrt na devět již začali chodit první nedočkaví závodníci. Závody jsme organizovali pro
děti, které navštěvují základní školu. Žádná jiná
podmínka nebyla stanovena, ani nemusely být
členem rybářského svazu.
Vlastní zápis skončil ve čtvrt na deset a přišlo
menší zklamání. Do závodů se přihlásilo pouze
16 závodníků. Velká škoda. Mohli jsme umístit až celkem 35 závodníků a takto zůstalo plno
soutěžních míst volných. Každé děcko si před
závodem vylosovalo svá startovní čísla na oba
poločasy, dostalo propozice závodu a poukázku
na občerstvení.
Vlastní závody pak začaly o půl desáté a chytalo
se dvakrát jeden a půl hodiny. Zklamání z toho,
že přišlo málo dětí nahradilo to, jak dětem ryby
braly. Zdálo se až nemožné, že někteří závodníci měli již po poločase 5 kaprů. Tento počet
v jiných letech zajišťoval minimálně místo na
stupních vítězů.
I o druhém poločase ryby braly a měřiči úlovků měli spoustu práce. Kuriózní situace se stala
těsně před koncem závodů, a to doslova něko-

lik vteřin před ohlášením ukončení závodů.
Dvěma závodníkům zabrala ryba. Ten první
vytáhl kapra a ten druhý po velkém boji vytáhl
k překvapení všech přihlížejících štiku. Měřila
úctyhodných 82cm a vážila 4,5kg. Bylo jasné,
že je znám vítěz kategorie o nejtěžší úlovek.
Začali jsme sčítat výsledky závodů. Nachytalo
se celkem 54 kusů ryb, z toho bylo 47 kaprů, 6
cejnů a jedna štika.
O vítězi v kategorii nejtěžší ulovená ryba bylo
rozhodnuto – stal se jím Tomáš Procházka, který chytil velkou štiku.

na sedmém místě Tomáš Procházka se třemi
kapry a jednou štikou, na osmém místě Radek
Hošek se dvěma kapry a jedním cejnem, na
devátém místě skončil Viktor Hošek se dvěma
kapry a na desátém místě byl Adam Povolný se
dvěma kapry.
Každý závodník si podle umístění mohl vybrat
cenu dle svého uvážení a že bylo z čeho vybírat.
Měli jsme čtyři rybářské pruty, čtyři navijáky,
podběráky, sedačky, vezírky, vidličky, silony.
Každý závodník si odnesl za svou snahu nějakou
pozornost.
Manželé Jonáčkovi ohřáli každému závodníku
jako občerstvení párky s hořčicí a všem na zdravém vzduchu chutnalo. Jonáčkovým patří poděkování za jejich snahu podpořit mladé rybáře.
Musíme samozřejmě poděkovat městu Strmilov
za dotaci, ze které jsme nakoupili ceny, a panu
Sýkorovi za dvě krásné ceny, které na tyto závody věnoval. Děkuji všem členům, kteří se aktivně podíleli na uspořádání této akce.

Chvilku nám trvalo než jsme se dopočítali
k vítězi hlavní kategorie.
Vítězem se stal Jaroslav Doležal ze Strmilova,
který získal celkem 866 bodů a ulovil celkem 9
kaprů. Na druhém místě se ziskem 660 bodů za
ulovených 7 kaprů skončil Zdeněk Jokl z Vlčic
a třetí místo si vybojoval Marek Nesporý , který
chytil 5 kaprů a získal 477 bodů.

Na dalších místech skončil Patrik Peltan, který chytil 5 kaprů, na pátém místě byl Ondřej
Machoň, který chytil 4 kapry, na šestém místě
skončil Matyáš Urban se třemi kapry a 4 cejny,

A co na závěr. Na závěr musím bohužel říci, že
to byly poslední závody, které jsme na tomto
rybníku dělali. Český rybářský svaz Strmilov
opouští tento rybník, který bude nyní spadat do
správy obce Bořetín, která ho i vybudovala. Tím
pádem nemáme, kde příští rybářské závody
udělat. Pokud nenajdeme vhodný rybník a prostor, kde bychom závody udělali,skončí jedna
velice zajímavá akce pro naše mladé rybáře.
Petrův zdar
Zeman Zdeněk, jednatel MO ČRS Strmilov
(ilustrační foto poskytl autor článku)
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O pohár starosty - obranářský závod 31. 3. 2012
Poslední březnovou sobotu proběhl na Kynologickém cvičišti ve Strmilově 1. ročník obranářského závodu O pohár starosty města Strmilov.
I za nepříznivého počasí, které v sobotu pano-

valo, se závodu zúčastnilo 18 závodníků, kteří
přijeli z různých koutů naší republiky, a kolem
30 příznivců tohoto sportu. Začínalo se v 9
hodin, kdy pan starosta Krátký popřál účastníkům mnoho úspěchů v závodě a pronesl pár
slov k zahájení.
Poté se mohlo přistoupit k jednotlivým disciplínám. Soutěžilo se v pěti disciplínách obrany
a probíhala také poslušnost. Jako první disciplína byl revír v objektu. Zde pes musel označit
štěkotem ukrývající se osobu v prostorách sušky
místního ZD Strmilov.
Dále probíhala poslušnost, ve které bylo jak přivolání psa zpět k psovodovi, tak pes musel na
povel přinést různé předměty praktického charakteru (sekyra, skleněná láhev, košík na psa)
a nebo zdolávat různé překážky (tunel, sudy,
houpačka, atd..).
Po této disciplíně následoval přepad psovoda
při procházce se psem. Tento cvik se provádí
tak, že psovod jde se psem na vodítku a zezadu ho přepadává figurant (pachatel). Pes by
měl okamžitě reagovat, chránit svého páníčka
a ubránit ho přepadení.
Další z disciplín byla likvidace výtržnosti.
Při tomto cviku je simulována hlasitá zábava
a výtržnost v restauraci. U nás jsme k tomuto

cviku použili klubovnu. Psovod se psem na
vodítku vstoupí do místnosti a snaží se hostům výtržnost rozmluvit. Hosté však nereagují
a pokračují v hlasité zábavě, jeden z nich (figurant) napadne psovoda. Pes musí okamžitě
zabránit napadení psovoda.
Poté následovalo hladké zadržení. Zde musí pes
zadržet utíkajícího pachatele. V našem případě
utíkal pachatel (figurant) za potokem. Psovod
uvolňuje psa z vodítka, jakmile pachatel nerea-

guje na to, aby se zastavil. Pes musel překonávat
potok a když se blížil k figurantovi, tak figurant
proti psovi odhazoval fotbalový míč. I přes tyto
nástrahy musel pes figuranta zadržet.
Poslední a divácky nejatraktivnější byl kontrolní výkon. Zde pes musí zadržet figuranta,
který nejprve utíká od psovoda, psovod vyzývá
pachatele, aby se zastavil, ten nereaguje a pokračuje v útěku. Psovod vypouští psa. Jakmile se
pes dostane několik málo kroků k figurantovi,
ten se v poslední chvíli otočí proti psovi a snaží
se ho zahnat křikem, nebo se vyhnout zákusu.
Všechny cviky se prováděly na ringo oblek.
V disciplínách obran se hodnotí rychlost,
razance zákusu a nebojácnost.
Po sečtení bodů ze všech disciplín se vítězkou stala zástupkyně něžného pohlaví a zároveň členka našeho klubu - Pavlína Řežábková
s Qwintem z Klemova dvora, která se určitě
nemusí bát jít se svým psem někam na procházku. Tento pes by ji určitě ubránil. Na druhém

Školka a škola

Čarodějný rej
To tu ještě nebylo. Ano, byla to trochu vynucená novinka. Tradiční karneval se nekonal pro
zlovůli mrazu, který, jak víme, způsobil ve školce havárii vody a postaral se tím o to, že na maškarní dovádění nebylo ani pomyšlení. Dětem
jsme ale přeci radost zkazit nemohli!
29. 4. 2012 se tedy do kulturního domu slétli
čarodějové a čarodějnice ze Strmilova a okolí,
aby si tu zarejdili, zahráli soutěže o drobné ceny,
vyhráli větší či menší výhry v tombole. Rejem
děti provázel Šimon Pečenka (můžeme ho také
vidět ve vysílání TV Prima), který jim ukázal,
co vše se dá vyrobit z nafukovacích balónků.
Skupina dětí, pod vedením pana Vančury ze
Střížovic, předvedla, že bojové umění nemusí
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vést k agresivitě, ale jeho úkolem je rozvíjet soustředění, koordinaci pohybu s hudbou a přátelství mezi dětmi. Příjemně překvapily také některé maminky, které neváhaly a převlékly se za
krásné čarodějnice.
A kdo se postaral o tuto zábavu? Dík patří všem
sponzorům z řad podnikatelů, Městskému úřadu
Strmilov, Obecnímu úřadu Nová Olešná i rodičům. Tito všichni přispěli sponzorskými dary
na pěknou akci. Pořadatelsky se o čarodějný rej
zasloužilo Rodičovské sdružení při MŠ a kolektiv pracovnic MŠ ve Strmilově. Výtěžek akce,
jako vždy, poslouží k financování vzdělávacích
akcí, o které není ve školce nouze. Děkujeme.
Věra Semotánová, foto: H. Jarčevská

místě se umístil František Šimek se psem Wigo
Malidaj (KK Suchdol nad Lužnicí) a třetí místo
vybojoval Petr Hamerník se psem Barry Oscar
z Brdské smečky (TART Lišov).
Závodu se zúčastnili kromě civilních osob i psovodi z vězeňské služby Horní Slavkov, policejní
psovodi z Jindřichova Hradce a ostraha letiště
– Praha. Závod se konal ve spolupráci se Skupinou základních kynologických činností J. Hradec. Figurantem byl Jindřich Šustr (Kamenice
nad Lipou) a Martin Suchánek (Sezimovo Ústí).
Rozhodčí byl Libor Boček a Ladislav Košer
(vedoucí Skupiny základních kynologických
činností J. Hradec).
Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na pořádání této akce. Dík patří hlavnímu

sponzorovi – firmě Royal Canin, která poskytla
pro první místa pytle granulí, dále panu předsedovi ZD Strmilov za poskytnutí objektu na
revíry a nejvíc starostovi panu Krátkému, který
nám vyšel vstříc při pořádání této akce.

Další akce:
30. 6. 2012 – Zkoušky podle Mezinárodního
zkušebního řádu
21. 7. 2012 – Den pro psa
1. 9. 2012 – Zkoušky podle Národního zkušebního řádu
Na všechny akce jste srdečně zváni!!!
Lubomír Ábel (výcvikář KK Strmilov)
www.kkstrmilov.estranky.cz
foto: archiv klubu
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Co se děje ve škole
V minulém vydání Strmilovských novin jsme
zvali na Sportovní akademii. Na konci března jsme se v hojném počtu sešli ve sportovní
hale, abychom se společně pobavili při vystoupeních jednotlivých tříd. Všechny děti ke svému vystoupení přistoupily zodpovědně a ve
výsledku diváci svoji spokojenost vyjádřili velkým potleskem. Na dobrovolném vstupném se
vybralo 3 197Kč, které budou použity na vybavení pro hodiny tělocviku. Děkuji všem členům
učitelského sboru, kteří se podíleli na přípravě
jednotlivých čísel.
O prvním květnovém víkendu pořádala škola
zájezd do Českého Švýcarska a do Drážďan. Velké díky patří paní učitelce Hance Tylkové, která
pro nás zájezd zorganizovala. Všichni byli spokojeni, počasí nám přálo, dokonce se mezi dětmi našli tak šikovní jedinci, kteří kromě zájmu
na místě prokázali i literární talent. Vznikl tak
báječný článek Filipa Bláhy, který si můžete pře-

Výlet za hranice všedních dnů 6. 5. 2012
číst na stránkách školy (www.zsstrmilov.cz). Po
jeho přečtení jistě budete litovat, že jste nejeli
s námi. Děkujeme za krásné hodnocení výletu.
V úterý 15. 5. 2012 se v Jazykové škole Zachová s.r.o. v J. Hradci konal 1. ročník jazykové
soutěže: O nejtalentovanějšího žáka angličtiny
Jindřichohradecka. Žáci základních škol museli
prokázat své znalosti angličtiny v gramatickém
testu, čtení s porozuměním, poslechu a v mluveném projevu. Za ZŠ Strmilov se soutěže

zúčastnili Filip Bláha a Vladimír Pacal (kat.
II) a Lukáš Adam (kat. I). V silné konkurenci
se naši kluci neztratili, Lukáš Adam vybojoval
na poli angličtiny své druhé vítězství v tomto
roce a soutěž jednoznačně vyhrál. Blahopřejeme a chválíme kluky za jejich odvahu a skvělou
reprezentaci naší školy.
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na
maminky. Ve čtvrtek 17. května se konala besídka ke Svátku matek, na které vystoupily děti ze
školní družiny a děti z kroužků flétny. Diváci
všechny účinkující odměnili potleskem. Finanční výtěžek použije paní vychovatelka Šarochová
pro potřeby ŠD.
Kam odcházejí naši absolventi:
• Miroslav Běhunčík SOU Dačice – Opravář
zemědělských strojů
• Markéta Bradová SŠ a VOŠ CR České
Budějovice – Hotelnictví
• Jan Brom SOU Jindřichův Hradec - Klempíř
• Zdeněk Jakubec SOU Jindřichův Hradec
– Nástrojař
• Vendula Janáková OA T. G. Masaryka
J. Hradec – Ekonomické lyceum
• Tomáš Kolman SPŠ Jihlava – Informační
technologie
• Martin Krafka SOŠ Jindřichův Hradec
– Informační technologie
• Martin Lojka SŠS Jihlava – Truhlář
• Adam Punčochář SPŠ Jihlava – Informační
technologie
• Miroslav Semotán SOU Jindřichův Hradec
– Klempíř
• Šárka Stručovská SŠO České Budějovice
– Prodavač
• Jaroslav Tůma Trivis Jihlava – Bezpečnostně právní činnost
• Simona Březinová Gymnázium Dačice
– osmileté
• Ondřej Eder GVN Jindřichův Hradec
osmileté
Na konci tohoto školního roku se rozloučíme
také se třemi kolegyněmi. Ze školy odchází
paní učitelky Pavlína Holická a Eva Prokešová,
oběma děkujeme za jejich práci pro naši školu

a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v osobním
i profesním životě. Také se s námi rozloučí paní
vychovatelka Jarmila Šarochová, dlouholetá
členka pedagogického sboru. Za všechna léta,
po která svědomitě pracovala pro ZŠ Strmilov,
jí velmi děkujeme a přejeme jí, aby si po mnoho
let ve zdraví a pohodě užila zaslouženého odpočinku.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat SRPŠ
při ZŠ Strmilov. SRPŠ zaplatilo další šatnové
skříňky, dostali jsme peníze na dárky pro děti
na Den dětí, na odměny pro žáky na konci roku,
na květiny pro vycházející žáky a na potřeby pro
budoucí prvňáčky. Přispějí i na besedu o Africe,
která se bude konat v červnu.
I o prázdninách bude ve škole panovat čilý ruch.
Již na konci června začne výměna oken na tzv.
staré škole. Bude to nejnáročnější akce prázd-

Školní akademie ve sportovní hale 28. 3. 2012
nin. Pevně doufáme, že se časem podaří vyměnit okna i na nové škole. Samozřejmě se bude
malovat a uklízet, aby děti v září přišly zase do
hezkého prostředí.
Jelikož se setkáváme před prázdninami již
naposledy, chtěla bych na závěr všem kolegyním a kolegům, zaměstnancům školy i dětem
popřát hezké léto, aby si všichni odpočinuli
a načerpali nové síly a abychom se v září všichni
zase spokojeně sešli a plni elánu se vrhli do další
společné práce.
Za ZŠ Strmilov Ludmila Plachá
foto: V. Vondrušová

Knihovna
V letošním roce (a vlastně už i na konci minulého roku) knihovna zahájila ve
svých prostorách sérii autorských výstav místních i místně známých šikovných lidí, kteří dokážou vytvořit něco víc, než v rámci svého zaměstnání, profese a něco, co stojí za to prezentovat. O těchto lidech je třeba vědět, povzbudit je v jejich tvorbě, motivovat, aby dokázali
radost z tvoření a z hotového díla předat i těm
ostatním. Díky tomuto dlouhodobějšímu projektu jsme už měli například možnost vidět
ornamenty Michaely Kaslové, paličkované
obrazy Ludmily Plaché, nyní si máte možnost
prohlédnout portréty Bohumily Součkové, na
podzim plánujeme výstavu fotografií Vladimíra Semotána. Je řada dalších inspirujících tvořivců, kteří již něco dokázali. Dejte nám o nich
vědět. Dejte nám vědět o sobě.
Vlasta Vondrušová
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Proč padají hvězdy do Strmilova
Ti, kdo si přečetli titulek a čekají pojednání,
nebo nějakou vědeckou bázi z oboru astronomie, budou patrně trošku zklamáni. Tento článek se totiž vůbec nebude týkat hvězd na nebi,
ale hvězd pozemských.
Hvězdami jsme si pojmenovali lidi (a to zvlášť,
co se týče populární hudby), kteří jsou něčím
výjimeční. Dostali do kolébky schopnosti dávat
lidem radost, zážitky a zábavu. Jsou to ti, kvůli kterým se stojí fronty na lístky, kvůli kterým
jsme ochotni vynaložit peníze jenom proto,
abychom je viděli, jak nám svůj dar zprostředkovávají.
Jedna taková spadla do Strmilova dne 26. 5.
2012 v podvečer. Její jméno je Václav Neckář.
Ano, ten Václav Neckář, který byl mnoho let na
špičce naší populární hudby. Natočil a nazpíval
mnoho a mnoho písní, vytvářel a ztvárňoval fil-

mové role. Koncertuje po celé České republice.
Tak právě tato hvězda přijela do Strmilova. Než
začalo jeho turné, prošel těžkou životní zkouškou a musel v sobě najít spoustu sil, aby dokázal
začít prakticky znovu a od nuly.
Jeho koncertu jsem měl možnost se zúčastnit
jako pořadatel a tím pádem nakouknout tak
trochu pod pokličku. Poznat pana Neckáře
a jeho tým (včetně zvukařů a doprovodu) ze
všech stránek.
Řeknu vám, že kromě zážitku uměleckého, ten
si odnesl snad každý, mám ještě jeden. A to ten
duševní. Kdo by čekal nějaké hvězdné manýry,
nebo jiné projevy plynoucí z popularity, ten by
asi zůstal s ústy dokořán. Přístup jeho a všech
členů kapely i doprovodu byl natolik upřímný
a lidský, že se s ním leckdy nesetkáme ani v běžném životě.

To je žážitek, který jsem si odnesl ten májový večer. Někdo takový nezažije za celý život.
Jenomže já jsem dostal možnost si těch zážitků
odnést ještě víc. Budu jmenovat. Wabi Daněk,
Richard Krajčo se skupinou Kryštof, Divokej Bill, skupina Tři sestry. To vše jsou hvězdy,
u kterých jsem měl tu možnost stát ve vzdálenosti v řádech centimetrů.
Jak je možné, že já, obyčejný člověk, mám tu
možnost? Velice rád vám to prozradím. Za tím
vším stojí člověk, který to celé spustil svou myšlenkou, velkou dávkou umu a schopností. Jeho
jméno asi všichni znáte, ale já ho pro jistotu zveřejním. Jmenuje se Petr Vinkler. Při jeho nápadech se sice spousta lidí hodně nadře a zapotí,
ale stojí to za to!!! Kdo se mnou souhlasíte, připojte se. Já za jeho nápady děkuji.
Martin Novák

TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR
STRMILOV 2012
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Letos již podesáté v řadě vyráží legendární rocková show jménem TŘI SESTRY na svoje velkolepé TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2012. Ve čtvrtek 5. června tohoto roku skupina Tři
sestry tradičně navštíví open-air areál – fotbalové hřiště ve Strmilově. Vstup do areálu od 16,30 a ostrý start od 18,00 hod.
TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2012 se letos ponese ve
znamení zářivých barev, pestrých kostýmů a okázalé show!
Uvidíte nevídané Drei Schwester Buntes!
Lou Fanánek Hagen k tomu říká: „Vrcholem sezóny Tří sester je bezesporu letní G tour. Pro letošní rok jsme se rozhodli
oživit pódiovou prezentaci kostýmy, převážně evokujícími éru
hippies. Jak říkal kdysi bývalý pan prezident o „blbé náladě“,
tak situace se od data památného výroku nezměnila, pokud
ano, tak k horšímu. A proto jsme se rozhodli, že naše koncerty
musí být po všech stránkách pestré a zábavné, abychom my
na pódiu i naši milí fanoušci pod pódiem prožili dvě hodiny
naprosto bezstarostné jízdy. Tudíž mě bude celé léto vidět na
akcích Tří sester v růžové uniformě Ringo Starra, známé z obalu Sgt. Peppera.“
Návštěvníci TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2012 se mohou
tradičně těšit na stylizovaný hostinec přímo na podiu, kde se
hudebníci i diváci během produkce občerstvují svým oblíbeným pivem Gambrinus, které navíc letos přichází s novou
recepturou, kde nabídne ještě plnější chuť, kterou jí zajistí zvýšené dávkování žateckého chmele a plzeňského sladu. Zachované jsou také varní postupy a použití nejkvalitnějších českých
surovin. Nový Gambrinus Originál 10° má vyšší obsah alkoholu (4,3% oproti původním 4,1%) a vyšší stupňovitost – proto
může legislativně použít 10° přímo v názvu. Již tradičně připravíme i pro mlsné jazýčky grilovaná masa a opečené klobásy.
Jako vždy pestrý sortiment alko i nealko. Zastřešené hlediště
pro případ deště.
Dalšími hosty ve Strmilově a pomocníky při konzumaci „nové
desítky“ budou spřátelené soubory: E!E, DOCTOR P. P.,
a MZH.
Vstupenky v síti TICKETSTREAM.
Předprodej: 260 Kč FLOP Strmilov, Jednota COOP Strmilov
a MKS Jindřichův Hradec. Vstup na místě : 300 Kč
www.fkstrmilov.wz.cz, www.trisestry.cz, www.trisestrytour.cz
autor článku: Petr Vinkler
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Strmilovské házenkářky
V roce 2009 byl založen trenérem Janem Dvořákem z Jindřichova Hradce dívčí oddíl házené
v Žirovnici. V současné době má klub 63 registrovaných hráček ve čtyřech věkových kategoriích.
Hráčky oddílu pocházejí ze Žirovnice a z okolí
- především ze Strmilova, Kamenice nad Lipou
a Počátek. Vedle oficiální soutěže krajského přeboru hrané systémem jaro/podzim se klub pra-

ková a Simona Březinová v kategorii mini žákyň
nastřílely dohromady 71 gólů a obsadily tak 3. a 4.
místo v pořadí střelkyň v konkurenci více jak 230
házenkářek z 21 oddílů z celé republiky.
V krajském přeboru patří naše družstva mezi
nejlepší, mladší žákyně v této sezóně neprohrály dosud ani jeden zápas a kvalifikovaly se na
mistrovství ČR (házenkářský desetiboj), mini
žákyně spolu s házenkářkami z Havlíčkova Brodu v letošním roce dominují v soutěži a naše
nejmenší házenkářky (přípravka) dosud rovněž
neprohrály jediný soutěžní zápas.
Činnost oddílu je prakticky celoroční a zahrnuje vedle zmiňovaných přípravných turnajů
a soutěžních zápasů turnaje přípravek 4+1, pra-

Prague Hanball cup 2012
videlně zúčastňuje i přípravných prestižních turnajů v rámci celé České republiky (např. Praha,
Plzeň, Pardubice, Otrokovice, Zlín), kde se střetává s předními oddíly dívčí házené v tuzemsku ve
věkových kategoriích mini žákyně, mladší žákyně
a starší žákyně (např. Slávie Praha, Háje Praha,
Zlín, Jindřichův Hradec, Plzeň, Karviná, Veselí
na Moravě), ale i s oddíly ze zahraničí, a to především ze Slovenska. Po více jak třech letech existence oddílu lze konstatovat, že se náš klub úspěšně
etabloval na pomyslné házenkářské mapě a vybudoval si velmi dobré jméno. Mezi dosavadní největší úspěchy našich házenkářek patří třetí místo
mladších žákyň na mezinárodním turnaji Holiday
Cup ve Zlíně v roce 2010, druhá místa mini žákyň
a mladších žákyň na letošním turnaji Mini Vajgar Cup v Jindřichově Hradci a na Memoriálu J.
Klindery v Pardubicích, či postup mladších žákyň
ze základní skupiny na největším mezinárodním
turnaji mládežnické házené Prague Handball
Cup, kterého se zúčastnily týmy z dvaceti zemí.
Prozatím největšího individuálního úspěchu
jsme dosáhli na letošním Memoriálu Karla Šulce v Plzni, který je nejvýznamnějším tuzemským
turnajem pro nejmenší házenkářky. Barbora Hrb-

Výchozí situace klubu byla v tomto směru o to
komplikovanější, jelikož házená nebyla v Žirovnici a v okolí nikdy provozována a oddíl tak začínal prakticky od „nuly“ a neměl žádné potřebné
vybavení pro hráčky a ani pro tento druh sportu.
Naštěstí klub našel od začátku své činnosti účinnou podporu a pochopení u Města Žirovnice,
rovněž Město Strmilov podpořilo aktivity oddílu
finančním příspěvkem. Finanční zajištění klubu
je dále vedle členských příspěvků řešeno sponzorskými dary z řad podnikatelských subjektů
především ze Žirovnice a z okolí. Všem těmto
subjektům patří velké poděkování a pevně věříme, že budou náš oddíl podporovat i nadále.
Zcela zásadní je poté aktivní účast a podpora
rodičů hráček. Někteří z nich zcela tomuto sportu
propadli a objíždějí s dětmi vedle zápasů krajského přeboru i turnaje po celé republice. Jim spolu
s trenérem Janem Dvořákem patří obrovský dík,
jelikož pomáhají udržovat a rozvíjet dlouhodobou sportovní aktivitu pro děti v našem regionu,
kde není žádná tělovýchovná činnost zaměřená
na děvčata na takové úrovni a s takovou členskou
základnou. To lze považovat za největší přínos,
jelikož dnešní doba v kontextu s úbytkem zájmu

Zapálení pro hru je patrné z každého pohybu
videlné tréninky, letní a zimní soustředění klubu.
Součástí přípravy na sezónu bývá i tréninkový
kemp na ostrově Rab v Chorvatsku. V sezóně
2012/2013 plánujeme letní soustředění oddílu ve
Strmilově a zimní soustředění tradičně na Kvildě.
Místo letního soustředění oddílu nebylo vybráno
náhodně. Ve Strmilově je nejpočetnější zastoupení hráček oddílu mimo Žirovnici a Město Strmilov od počátku klub podporuje a umožňuje spolu s ředitelem základní školy vytvářet potřebné
podmínky pro pravidelné tréninky házenkářek
ve sportovní hale ve Strmilově.
Uvedené aktivity by nebylo možné realizovat
bez adekvátního finančního zabezpečení oddílu.

Mini Vajgar cup 2012 - stříbro
dětí o sportování nevytváří příliš vhodné podmínky pro mládežnický sport a vznik velmi dobře fungujícího a perspektivního oddílu je spíše
výjimečným počinem. Více informací o házenkářském klubu najdete na našich webových
stránkách www.hazena-zirovnice.webnode.cz
Mgr. Vít Hrbek,
místopředseda DHK Slavoj Žirovnice
foto: archiv DHK SŽ

Fotbalový oddíl Jiskry Strmilov
Jako každý rok končí v červnu pro fotbalový oddíl
sezona. Proto ji chci pro Vás, kteří se o sport ve
Strmilově zajímáte, stručně rekapitulovat.
Začnu od těch nejmenších, kteří jsou vlastně základem naší činnosti. Po roční přestávce začnou naši nejmenší fotbalisté opět hrát
okresní přebor. V této sezoně se pod vedením
Mirka Dohnala a Jana Kubíčka připravují na
nastávající sezonu.
Starší žáci, které vede Martin Novák a Martin
Lehejček, se pravidelně umisťují v horní části

tabulky. V letošním ročníku, před posledním
zápasem, jim patří 4. místo. Co do úspěšnosti
nemá konkurenci oddíl dorostu. Letos obhájil
s přehledem první místo již tři kola před koncem. Zde je vidět práce trenéra Vlasty Lehejčka,
kterému výborně pomáhá Horymír Hanzal.
Družstvu mužů, kam všechna práce s mládeží
vlastně směřuje, se stále nedaří spojit slušný herní projev s lepšími výsledky. Družstvo se v okresním přeboru zachránilo až v posledním zápase
výhrou v Novosedlech. Zde ke konci sezony spo-

jili síly Milan Berka a Vlastimil Lehejček, který
přejde k mužům z dorostu. Vedení oddílu věří,
že tento přechod dokáže u dorostu nahradit.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem trenérům a vedoucím mužstev za jejich obětavou
práci. Ve svém volném čase se věnují strmilovskému fotbalu, který má jejich zásluhou velmi
dobré jméno v celém okrese Jindřichův Hradec.
Oddíl fotbalu stále hledá dobrovolníky, kteří by
v této náročné práci byli ochotni pomoci.
Jiří Čermák
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Poslední volné stavební parcely ve Strmilově
Ve Strmilově v klidné části Nové Sídliště zbývá k prodeji 5 posledních
stavebních parcel v ceně 370,-Kč/m2. K parcelám jsou přivedeny sítě,
v lokalitě je veřejné osvětlení a místní rozhlas, asfaltová komunikace.
Kupní smlouvu a návrh na vklad do KN připraví městský úřad. Více
informací: J.Sedláková, MěÚ Strmilov 384 392 408
Volné stavební parcely k prodeji:
Číslo parcely

Výměra v m2

Cena pozemku:

3609/87

1003

371 110,-Kč

3638/27

793

293 410,-Kč

3638/28

1076

398 120,-Kč

3638/29

713

263 810,-Kč

3638/30

828

306 360,-Kč

Vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552, e-mail: knihovna@strmilovsko.cz.
Povoleno Ministersvem kultury e. č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 400. Odpovědná redaktorka Vlasta Vondrušová, redakční rada Hana Přibylová, Mgr.Libuše Kubáková,
Mgr. Ludmila Plachá. Úvodní kresba V. Vondrušová, kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Rain tiskárna, Pravdova 568/II.,
377 01 Jindřichův Hradec, cena 1 výtisku 5,- Kč. Toto číslo vychází třetí týden v červnu 2012. Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2012.

