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Kalendárium akcí

„Celý život je cestou,
neustálou proměnou.
Důležitější je cesta
než cíl. Pokud člověk
dojde k cíli, musí si
vytyčit další, protože
jakmile se zastaví,
přestává žít.“ (Antoine
de Saint-Exupéry)
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Úvodem...

I naše cesta může být Váš cíl...
... Když něco chceš, můžeš toho dosáhnout. Třeba tě to bude stát trpělivost,
velkou dřinu, opravdový boj a hodně
času, ale půjde to. Tato víra je nezbytným předpokladem každého podnikání, uměleckého i jiného.
Margo Jonesová (1913-1955)
Nabízí se tedy otázka: Jsme tedy my –
lidé, stále ještě podnikaví?
Nejenže jsme obyvatelé planety, kontinentu, státu, kraje a okresu. My jsme
hlavně konkrétní a skuteční obyvatelé
městečka Strmilov. Žijeme tady s lidmi,
kteří tu mají kořeny po generace, jsou zde
obyvatelé, kteří se přistěhovali relativně
nedávno. Řadě lidí vůbec ani na mysl nepřijde, že by měla žít jinde. Nebo možná
ano, ale prostě jsou s místem různým způsobem spjati. Hodně obyvatel si ovšem
toto místo vybrala také z důvodu, že se
jim tady prostě jen zalíbilo. Máme zde své
nemovitosti i movitosti, které nám vymezují soukromí, ale pohybujeme se také po
veřejném prostoru, který je společný pro
všechny. Podle svých individuálních měřítek a také podle vybavenosti města hodnotíme výhodnost či nevýhodnost svého
pobytu a žití zde. Mnoho z nás si často
pokládá otázku, zda je Strmilov opravdu
dobré místo k životu.

Přiznejme si: je tady krásně. Ale – zcela
jistě najdeme ještě mnoho hluchých míst
a prostor, které ještě nenašly využití, nebo
jej ztratily, leckdy však chybí síly a v neposlední řadě i ﬁnance. Takže v konečném
důsledku můžeme říct, že ještě zdaleka
není na všech frontách hotovo, proces budování vlastně nikdy ani neskončí a stále
je nejen co opravovat, vymýšlet, zlepšovat, ale právě i nového budovat.
Na začátku bylo slovo - tedy nejen výše
zmiňovaná otázka, ale také sen, nebo
chcete-li - nápad, představa, přání. A hlavně kus nevyužitého městského pozemku.
Poté následovalo odhodlání, velice dobře
doplňované odvahou a riskem. Dál se
spojily schopnosti a dovednosti docela
velké skupiny lidí, které zase pro změnu
stmelil onen původní sen. Následovala veřejná prezentace nápadu – schůzky
s obyvateli, diskuse, sdělování potřeb,
veřejné hlasování a odsouhlasení priorit.
To veřejné diskutování právě udělalo celý
projekt unikátním. A potom už se mohl
začít sen uskutečňovat - plánovat, hledat
možnosti ﬁnancování, kombinovat, komunikovat, jednat. Propuklo totiž jedno
z mnoha velkých strmilovských dobrodružství – tvoření „radostného místa“ pro
generace dnešní a budoucí. Jedna tvůrčí
energie přitáhla další a víra v úspěch prostoupila celé podnikání U. Koule. Lidé si
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začali veřejně budovat svůj sen. Nejen pro
sebe, ale i pro ostatní. Ocitli se na cestě od
svých snů ke skutečnosti. Jako průvodce
při nich stojí dřina, ohromná trpělivost,
opravdový boj a hodně času. Měli odvahu začít, nebáli se. Uvěřili, že to půjde. A
zjistili, že to opravdu jde.
I celkový upravovaný prostor U. Koule již teď propojuje jako řeka velký kus
hotové klikatící se cesty, nebo spíše pěší
stezky. Obětaví strmilovští příznivci této
myšlenky – několik párů mužných rukou,
maminky a tatínkové s dětmi a dospívající mládež - ji dokázali společně usadit
a trochu i vyšperkovat. Tím si vzájemně
předali první dárek – důkaz a plod jejich
odvahy, víry, obětavosti a trpělivosti. Tato
vybudovaná cesta je na tom dárku sametovou stuhou. Postupně přicházejí i jiné
vlastnoručně vyrobené dárky. Podél cesty
totiž vznikají některé další z mnoha naplánovaných objektů a stanovišť.
Ano, lidé se rozhodli, že Strmilov je a
bude pěkné místo pro život. Těm, kteří
k cestě U. Koule zatím stále ještě nenašli cestu a bloudí, poutníci vzkazují: „... i
naše cesta (nejen ta nově položená) může
být také Váš cíl“ . Rádi Vás na ní potkáme.
Vlasta Vondrušová

'

BROUKY
ŠPERKY,
DŘEVOTVORKY.
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Aktuálně

Dirtpark aneb Jak se plní sen
Jirku Zemana je těžké dohnat, většinou
se někudy řítí, vítr mu šlehá do očí nebo
létá vzduchem (viz přiložená fotograﬁe
kondora). Jistotou je však elektronická
komunikace. Tímto způsobem vznikl i tento rozhovor:
Jirko, kdy jste s ježděním na kole začal?
Poprvé jsem to viděl, když mi bylo 12
u Martina Kozáka a Adama Zicha. Začal jsem jezdit od 13, to jsem měl první
kolo od Martina, ale nebral jsem to vážně.
Vážně to beru od svých 14 -15 let.
Co Vás na tom baví?
Není nic lepšího, než se pořadně proletět
a přitom roztáhnout ruce a cítit se jako
pták. Každopádně adrenalin!!!
Kdo je Váš vzor a proč?

a bolestnější jako třeba zlomený kotník,
přetrhané vazy, žebra zlámaná a chybí
mi i kousek kostrče, asi milimetřík, ale
vše sroste a hlavně to člověka nesmí odradit, protože
úrazy k tomuhle sportu
patří. Držme
se pravidla: „
Kdo nepadá,
jezdí pod své
možnosti!“:D
Jaký je Váš
„bikový“ sen?

Jirka - letící condor (foto ze soukromého archivu)

Mám dva sny:
Vyhrát jeden jediný závod z českého
Xcup poháru (nemožné). Vždy jsem chtěl
park či krásné místo na ježdění a trénování ve Strmilově a tenhle sen se pomalu a
jistě plní. Jen je škoda, že po tolika letech.
Přece jenom už je mi 21 let a nebudu jezdit do důchodu :D

Je fajn vědět,
že mezi mladými lidmi
jsou takoví,
kteří jdou za
svým snem.
Přeju Vám,
Jirko, abyste
svým přístupem strhnul
další
příznivce
tohoto
Úplně na začátku úprav (foto E. Belejová)
sportu a aby
Vaše pády co nejméně bolely.
Vzorů je hodně, např. z Čechů Ondra Slez
Každý máme své sny. To,
a Michael Beran, protože Ondra má styl a
Michal umí nemožné. A z ciziny je nepo- zda se nám splní, záleží především na nás
čítatelně vzorů, nebo spíš lidí, od kterých samotných. A také na tom, co jsme pro
své sny ochotní a schopní udělat. Vložíodkoukávám triky.
me do svého snu námahu, práci, energii a
čas? Umíme přesvědčit ostatní, aby nám
Jak jste na tom s úrazy?
pomohli? Nevzdáme to napoprvé a neneÚrazy - jééé těch bylo - často jsou lehké cháme se odradit, když nám ostatní říkají,
a málo bolestné, jako různé škrábance po že náš sen je bláhový a naivní? Příběh
holeni a loktech. No a pak jsou ty větší jednoho snu se odehrává v projektu
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„Strmilov – pěkné místo k životu“. Je o
mistrovské jízdě na kole, o možnosti mít
ve Strmilově DIRTPARK pro sebe a další
kluky, co je nebaví fotbal či jiné sporty a

chtějí létat vzduchem s nohama na pedálech kola.
Možná ty kluky znáte. Možná jste
je viděli, jak se míhají Strmilovem. Hloubí
různé jámy v okolních lesích nebo užívají
ke svým hrátkám s kolem betonové plácky,
silnici a různé nájezdy. Mohli jsme hochy
též najít nalepené na různých plotech v
nepředstavitelných pozicích. Občas se mi
zdálo (například z jejich ﬁlmových
klipů na facebooku), že přírodní zákony
na ně nefungují. Několikrát mě napadlo,
že by bylo fajn zjistit, jak silný je jejich
sen. Zda najdou v sobě odvahu a houževnatost po krocích dojít ke svému cíli.
V této chvíli mohu říct, že věc je
na dobré cestě. V sobotu 10.5.2014 přišlo 9 „dirtkluků“ pracovně oblečených s
lopatami a kotouči. Celý den pracovali a
pod jejich rukama se U. Koule začal objevovat nový DIRTPARK – plocha pro kluky
(i odvážné slečny), které baví akrobacie
na kolech. Z ﬁnančního příspěvku Nadace Via jsme nakoupili cement (pro úpravu
povrchu na jednotlivých skocích) a občerstvení pro brigádníky
Na 1. brigádě U. Koule se sešlo
celkem 54 lidí, z toho 23 žen, 15 dětí, 7
mužů a 9 dirtkluků. Kromě základních
skoků pro dirtpark jsme udělali cca 1/3
nové cesty, kterou jsme si v rámci projektu naplánovali na lednovém a únorovém
setkání v základní škole. Kromě cesty
vzniklo také kruhové ohniště o průměru
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4m vyskládané lomovým kamenem.
Druhá brigáda se uskutečnila
7.6.2014. V tuto horkou sobotu nám s realizací projektu přišlo pomoci 44 lidí (z
toho 15 žen, 10 mužů, 11 dětí, 4 dirtkluci
a 4 workoutkluci). Všem moc děkujeme,
podmínky byly tentokrát velmi těžké - sucho, horko, půda vyprahlá. Přesto se podařilo: položit dlažbu na další kus cesty
(nyní hotovo již 440 m nové procházkové
trasy), kultivátorem a ručně zkypřit půdu
a vysázet 160ks keřů a rostlin (šeříky, lísky, růže, jasmíny,…). Kluci z workoutparku společně s dalšími usadili klády kolem
ohniště, natřeli hada pro dětskou část
parku. V pondělí 9.6. nastoupila mulčovací jednotka žáků osmé třídy a v poledním
horku zabojovala proti uschnutí keřů mulčováním a zaléváním. Každý večer chodí

Pracovní četa na úpravě dirtparku (foto E. Belejová)
navíc další obětaví dobrovolníci zalévat.
Všem, kteří nám prospěli svou prací nebo
darem, velmi děkujeme.

Více o projektu včetně fotograﬁí
nejdete na nástěnce městského úřadu a na
Facebooku.

Projekt „Strmilov – pěkné místo k životu“
podpořili v rámci dohody o partnerství na tyto
subjekty a lidé v nich pracující:
Ing. Arch.Blanka Tancerová (hlavní architektka), Ing.
Ondřej Semotán (zahradní architekt),
Základní škola Strmilov, Mateřská škola Strmilov,
Ondřej Suchánek (graﬁk), YMCA Strmilov, Český
Rozhlas České Budějovice, TJ Jiskra Strmilov,
o.s.Kraft Strmilov, Českobratrská církev evangelická
, Adam Zich, Josef Zich, Zdeněk Marek, Instalatérství Nezdara s r.o., Miloslav Jahoda, Tomáš Lukš,
obec Nová Olešná, Miloš Sedlák ml., Jan Štěbeták
(dřevořezbář), DV Štěrba – ekoBrikety, Iveta Sýkorová, Dřevotvar – Řemesla a stavby s r.o.
.
Děkujeme. Velmi si vážíme času, práce a energie,
kterou jste nám věnovali.

Budujeme ohniště U Koule (foto E. Belejová)

Finančně projektu pomohli:
Z řezbářského kroužku (foto E. Belejová)

Startovním grantem Nadace Via (300 000,-) s
přispěním ﬁrmy NET4GAS a Nadace České
Spořitelny. Z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova částkou 400 000,- přispělo Ministerstvo
pro místní rozvoj (na dětské herní prvky a venkovní tělocvičnu). Na část nákladů pro seniorpark
a terénní úpravy v parku nám 160 000,- věnovala
Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem
Otakara Motejla.
Za realizační tým projektu Jaroslava Sedláková, koordinátorka

Budujeme cestu U Koule (foto E. Belejová)
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Nekontaktnost a lhostejnost ještě všemi necloumá
Rád bych se s vámi podělil o svůj zážitek,
který se stal 28.3.2014.
Byl pátek odpoledne, krásné slunné počasí. Na tento den jsem měl naplánováno, že opět zprovozním studnu, která je
zdrojem pro vodu na zalévání hřiště. Co
si naplánuji, tak se také snažím splnit,
neboť nesplněné úkoly nemám rád, cloumá se mnou potom nervozita. Vyzbrojen
hasákem upaluji ke studni, odhrnu víka a
spojuji, co jsem na podzim rozpojil, aby
tekla voda. Vyžaduje to trochu zručnosti
a zrovna se mi to nedařilo hned úspěšně

spojit. Tak na mě byl asi divný pohled.
Byl jsem totiž přes okraj ohnutý až do
pasu tak, že mi koukaly jen nohy a to, na
čem občas sedím. Když si k tomu představíte trhavé pohyby a k tomu ještě nepravidelné, vyvstane vám celkový obraz
toho dění.
Po troše námahy se mi to přece jenom povedlo a jak tak vystrkuji hlavu z té studny,
tak si říkám: „No kdybych tam spadl, tak
mě vyprskne vřídlo v Karlových Varech.”
Otočím se a vidím, jak na silnici vystupuje paní z bílého auta. Když viděla, že jsem

v pořádku, nastoupila a odjela. Tou dobou
šla okolo ještě jedna maminka s kočárkem
a volá na mě: „Paní si myslela, že se ti
něco stalo.”
Tehdy jsem se tomu jen usmál, protože se
nic nestalo a o nic nešlo, ale mě moc mrzí,
že jsem nestačil poděkovat. Paní byla tak
rychle pryč, že vlastně ani nevím, komu
bych měl poděkovat. DĚKUJI všem, kteří
se takto chovají. Byť to i zdánlivě nevypadá jako krizová situace.
Martin Novák

Svátost biřmování
V neděli 25. 5. se ve Strmilově po dvaceti letech uskutečnilo biřmování. Biskup
Pavel Posad nejdříve ve své promluvě
povzbudil věřící k horlivosti, kterou dává
Duch svatý. Potom skrze modlitbu a pomazání posvěceným olejem udělil slovy
„Přijmi pečeť daru Ducha svatého“ tuto

svátost šesti připraveným biřmovancům.
Svátost biřmování se také někdy nazývá
konﬁrmace (utvrzení). Znamená křesťanskou dospělost a otevření se na působení
Ducha svatého. Podle Písma je to Duch
Boží, který vnitřně uvádí křesťana do
plné pravdy, dává mu poznat tajemství

Boží a účast na Boží moci.
Přejeme novým biřmovancům, aby dary,
které od Ducha přijali, plně rozvinuli a
stali se nositeli radosti a Božího pokoje
mezi námi.
P. Jiří Špiřík

Biřmování(foto soukromý archiv)
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Co se stalo v obrazech

Stavění májky v České Olešné (foto V. Semotán)

Stavění májky v České Olešné (foto V. Semotán)

Kácení májky v České Olešné (foto V. Semotán)

Stavění májky ve Strmilově (foto V. Vondrušová)

Pálení čarodějnic v České Olešné (foto V. Semotán)

Kácení májky v České Olešné (foto V. Semotán)

Kácení májky v České Olešné (foto V. Semotán)
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Spolky a organizace

Dětský den opět přilákal zástupy dětí i celé rodiny
Na 90 dětí navštívilo různá soutěžní stanoviště rozmístěná po celém Strmilovu
při dětském dni 30.5.2014. Děti byly
s rodiči i prarodiči přivítány při plnění
soutěžních úkolů různými pohádkovými

postavami a zaujaty zajímavými disciplínami. Děkujeme pořadatelům: YMCA
Strmilov, SRPŠ při ZŠ a MŠ, SDH Strmilov, TJ Jiskra, Městu Strmilov a sponzorům Jednota Strmilov, Potraviny Olga,

Děti přivítali na jednotlivých stanovištích pořadatelé
v kostýmech (foto Lenka Hochmanová)

Potraviny Flop a ZD Strmilov za možnost
pěkně si užít den.
Redakce SN

Malování na obličej při dětském dnu
(foto Lenka Hochmanová)

MDŽ 2014
Při přípravě letošní oslavy jsme se tak trochu obávaly, jestli se nám podaří přiblížit
se úrovni loňských oslav ve Střížovicích.
Letos byla totiž opět hostitelkou naše ZO.
Výběru jednotlivých “zábavných”
bodů programu jsme se proto věnovaly již
od začátku roku a pak už jsme se jen těšily
na sobotu 8. března, zda naše nápady dokáží zaujmout.
Dost nás mrzela menší účast místních
členek, o to víc nás potěšil počet členek
střížovických. Po jejich uvítání jsme pak
všechny začaly zdolávat připravené kvízy, soutěže a pod. Nejvíc legrace jsme si
užily při výkonu velice akčních roztleskávaček z obou ZO, které se snažily (s grácií
jim vlastní) nenechat nikoho na pochybách, že ladného pohybu se dá dosáhnout
v každém věku.
Nutno podotknout, že pohyb měly sou-

časně i všechny přihlížející, neboť mohutný
potlesk, povzbuzování
a huronský smích v
klidu provádět nelze.
Na závěr programu
jsme si pak nechaly
pořádnou “bombu”. A
to doslova. Žádnou z
nás totiž dopředu nenapadlo, jaký rachot a
mazec udělají nafouklé
a poté váhou našich těl
rozsedávané balónky.
Roztleskávačky na oslavě MDŽ (foto O. Přikrylová)
Těmito manévry
skončila programová
ních hodin a pak už nastalo loučení a náš
část setkání a pak už jsme se vrhly do víru slib střížovickým kolegyním: „Příště u
tance i zpěvu za vydatné pomoci našich vás!!!”
známých muzikantů.
ZO ČSŽ Strmilov
Dobrá nálada nám vydržela až do noč-

Tvořeníčko v knihovně (Slunečnici)
Po nějaké době jsme se opět sešly ve Slunečnici, abychom si vyčistily hlavy a procvičily prsty a fantazii při pedigovém tvoření ve
Slunečnici pod knihovnou. Sešlo se nás právě tolik, abychom i s
dětmi zaplnily celou místnost a vytvořily krásné výrobky. Díky patří především naší instruktorce Olze Přikrylové za její trpělivost a
ochotu, s jakou se nám jednotlivě věnovala. Bylo to moc fajn, Oli!
Vlasta Vondrušová
Instruktorka při pedigovém kurzu v akci (foto V. Vondrušová)
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8. JARNÍ DÁMSKÁ JÍZDA
Celý sobotní poznávací autovýlet se dal
shrnout do jedné věty: „Aťsi prší, my jedeme dál!!“
I když se kvůli dlouhotrvajícímu
dešti muselo upravit i zadání jedné etapy,
nic to neubralo na odhodlání deseti odvážných posádek celou zadanou trasu zdolat.
Tentokrát je plnění úkolů vedlo
po jižních Čechách, i když do míst od nás
poněkud vzdálenějších.
Jarošov nad Než., Jindř. Hradec,
Plavsko, Stráž nad Než. a Třeboň byla
místa zatím docela známá, pak je však
trasa vedla do Ledenic, Trocnova, Trh.
Svinů, Žumberku a Nových Hradů,
kde se některé posádky ocitly snad poprvé
v životě.
O to víc si mohly vychutnat procházku po rodišti Jana Žižky či obdivovat
dřevěné sochy
a nejbližší okolí tvrze v Žumberku. Neméně zajímavé jistě bylo i plnění úkolů v Nových Hradech.
A právě z tohoto malebného

městečka se posádky vydaly zpět k domovu.
Projely Suchdolem nad Luž.,
Chlumem u Tř., Lásenicí a přes Bílou,
Hor. Pěnu, Hospříz,
Blažejov a Střížovice doputovaly až k poslední procházce po strmilovském hřbitově.
„Díky“ uzavřenému obchvatu se
musely vracet zpět na objížďku, ale to už
nic neměnilo na tom, že Strmilov byl na
dohled.
Zmoklé, ale s úsměvem na tváři.
Tak by se dal nejvýstižněji popsat výraz
všech posádek, když se konečně ocitly v
restauraci hotelu Komorník.
O teplé nápoje i občerstvení nebyla nouze a tak letošní delší čekání na
výsledky jízdy se nezdálo tak nekonečné.
Jako loni, tak i letos na vítězství
stačilo 48 bodů a i letos musely rozhodnout body pomocné,
neboť shodný počet bodů nasbíraly dvě
posádky.

O bod méně stačilo na obsazení
místa třetího, čtvrté a páté místo bylo za
44 bodů, šesté místo se bralo za 41 bodů a
sedmé za rovných 40 bodů. Na osmé místo dosáhla posádka s 38 body, na deváté
místo bylo nutno nasbírat 37 bodů. Na
desáté pak stačilo 34 bodů.
I v letošní jízdě měly převahu
domácí ženy, které sestavily čtyři posádky.
Posádky ze Střížovic a Studené
přijely po dvou. Jedna se dostavila z J.
Hradce a přivezla s sebou zatím nejmladší
účastnici všech jízd a jednu posádku nově
sestavily ženy z Velké Lhoty u Dačic.
Pro všechny posádky byly opět
připraveny tradiční perníkové medaile i
pěkné ceny, které věnovali naši sponzoři
a za které jim patří velký dík.
Děkujeme i všem ostatním, kteří
nám jakkoli pomohli naši akci uskutečnit.

zdobily, bohudík, žádné válečné barvy.
Cibulkův nefalšovaný údiv a smích i potlesk všech diváků signalizovaly, že se
moment překvapení dokonale vydařil.
Samozřejmě že to Aleš ustál. Nakonec o
jeho smyslu pro humor jistě nikdo z přítomných nepochyboval ani omylem.
Nejvíc jsme se všek bavily my. Věděly
jsme totiž, že za posledními dvěma národnostmi se ve skutečnosti skrývají naše
„divadelnice“ Jarka a Eva.
A pak už se začal odvíjet plánovaný program.
Na úvod nám byly představeny tři
ženy žijící dlouhodobě v Praze:
Srbka Ivana Ďukič - baletní sólistka
a choreografka, Vietnamka Ha Thanh
Nguyen - herečka, scénografka a kostýmní výtvarnice /většina přítomných ihned
poznala zdravodní sestřičku ze známého
televizního seriálu/ a Afroameričanka Juwana Jenkins - zpěvačka, která nás svým
pěveckým projevem provázela celým
programem.
Mužskou populaci pak zastupoval „Čech
jako poleno“ - zpěvák a skladatel Ondřej
Hejma.
Přítomné ženy nás seznámily s velikonočními zvyky panujícími v Srbsku, Vietnamu či Spojených státech a pan Hejma

zase s tím, že tyto svátky tráví nejraději s
rodinou v klidu na Šumavě.
Čas vyhrazený programu byl najednou u konce. My jsme však ještě obdržely
příjemný bonus - všichni účinkující se s
námi na památku vyfotografovali.
Ještě jsme vstřebávaly dojmy a již jsme
odcházely do nedaleké budovy Českého
rozhlasu, kde nám paní Helenka ukázala nejen některá vysílací studia přímo
v „akci“, ale procházely jsme i různými
spojovacími chodbami a odpočívadly, v
jejichž prostorech jsme se seznamovaly
s historií staré i nové budovy a neustále
jsme tak objevovaly nové a nové zajímavosti.
Obohaceny o nové zážitky jsme se
s paní Helenkou loučily jen nerady. Ale
všechno má svůj konec.
Ještě nezbytná procházka k muzeu a po
„Václaváku“ a pak už návrat k autobusu,
který nás /sice pořádně uchozené, ale plné
dojmů/ odvážel zpět k domovu.
A celkový dojem? Takový jedinečný začátek velikonočního víkendu jsme ještě
nikdy nezažily!!

Strmilov, 17. května 2014.
ZO ČSŽ Strmilov

ŽAS na cestách
Shodou šťastných okolností jsme se při
našem podzimním vystoupení seznámily
s paní Helenou Dubničovou, pracovnicí
Českého rozhlasu, která nás pozvala do
Prahy na natáčení známého pořadu TOBOGÁN.
V sobotu, 19. dubna, jsme se tedy
vydaly do pražského divadla U Hasičů,
abychom se staly účastnicemi přímého
přenostu - tentokrát na téma: „Jak se slaví
Velikonoce ve světě.“
Ještě před samotným natáčením nás
paní Helenka provedla divadelním zákulisím a dostaly jsme příležitost nahlédnout
i do přenosového vozu, jehož příjemná
obsluha nám předvedla nepřeberné množství různých „hejblátek a čudlíků“, nezbytných pro jejich práci.
Ale to se již schylovalo k přímému
přenosu a musely jsme zaujmout svá místa v hledišti.
Na úplném začátku si režie tak trochu vystřelila z Aleše Cibulky, když mu do první řady začali usedat VIP diváci.
Byla to již od pohledu velice pestrá směsice národností: několik obyvatel afrického Konga, Brazilec se synem a Němec
s typickým tuplákem na pivo - bohužel
prázdným. Celou tuto skupinku vedl
urostlý Indián, jehož kamennou tvář ne-

Zapsala a o zážitky se podělila
H. Přibylová.
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Škola a školka

Co se děje v základní škole
Určitě se nenajde nikdo, kdo by nevěděl,
co zásadního se momentálně děje ve škole. 1. dubna jsme předali školu jako staveniště ﬁrmě Jindřichohradecká stavební
s.r.o. a začal jeden velký kolotoč, výměna
zbytku oken, zateplování, nová fasáda a
následné venkovní úpravy kolem školy.
Po dvou měsících máme krásně vylepšenou školu. Ovšem ani nejlepší ﬁrma by
nic neudělala zdarma, proto děkujeme
našemu zřizovateli Městu Strmilov, že se
mu podařilo sehnat ﬁnance na tento projekt, jenž přinese úspory energií v dalších
letech.
I děti se přidaly ke zkrášlování a pod vedením paní učitelky Fabešové přístřešek
u školy vyzdobily barevnými postavami.

Když už byl dvůr uklizený, mohly začít
malé děti využívat hřiště, které jsme vybudovali. Finančně na toto venkovní hřiště přispělo SRPŠ a jsem moc ráda, že jsou
děti, zatím hlavně z družiny, spokojené.
V první polovině května se 16 dětí naší
školy v doprovodu paní učitelky Tylkové a Fabešové vydalo do švýcarského
Trubschachenu. Všichni se vrátili plni
zážitků, někteří si dokonce již domlouvali další setkání. Cíl, kterým bylo poznání
jiné kultury, navázání přátelství a procvičení cizího jazyka, byl úspěšně splněn.
Děkuji paní učitelce Hance Tylkové za
organizaci celého výměnného pobytu.
Nezadržitelně se nám blíží prázdniny.
Všichni žáci 9. ročníku jsou přijati ke

studiu na středních školách, navíc odchází dva chlapci z 5. třídy na osmileté
gymnázium. Všem přeji hodně úspěchů a
doufám, že si vybrali obory, které se jim
budou líbit. Naši školu také opustí paní
učitelka Sluková, které děkuji za její práci.
Až se na konci školního roku předá i poslední vysvědčení, začnou dny zaslouženého volna. Přeji všem, dětem, jejich
rodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy, aby si v krásných letních měsících dobře odpočinuli a načerpali hodně
sil do další práce. V září na shledanou.
Mgr. Ludmila Plachá, ředitelka školy

English? Yes, please!
Ve svém krátkém článku bych se chtěla
vrátit k úspěchům našich žáků na poli angličtiny.
Už v únoru ukázali Lukáš Adam a Matěj
Herout světu, že strmilovská škola anglicky umí. V okresním kole Olympiády v
anglickém jazyce obsadil Lukáš vynikající 5. místo a Matěj svoji kategorii vyhrál.
Blahopřejeme a děkujeme.
Koncem dubna se 13 odvážných zúčastnilo prestižních mezinárodních zkoušek
Cambridge. Po roční náročné přípravě
otestovali své znalosti angličtiny při mluvení, čtení, gramatice a poslechu. Pro většinu z nich to byla první důležitá zkouška
v životě a zvládli ji na výbornou. Překonali nervozitu, ostych i momentální výpadky
paměti a zaslouží si pochvalu a uznání.
Slavnostní předání certiﬁkátů z University of Cambridge se uskuteční dne25. 6.
2014 v 15:00 na MěÚ Strmilov. Srdečně
vás zveme.

Foto k článku English dodala H. Tylková

Bc. Hanka Tylková

!
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Sport

Velký úspěch Strmilovského fotbalu
Jiskra Strmilov zhodnotila na členské
schůzi 16. března svoji činnost za rok
2013.
Jako hosté přijali pozvání předseda VV
České unie sportu (organizace vzniklá
zrušením ČSTV) pan Švec, starosta města Strmilov pan Krátký, předseda ZD pan
Karásek a president občanského sdružení
KRAFT pan Vinkler.
Jiskra měla v roce 2013 245 členů, pracujících v 6 oddílech. Největší je fotbalový
oddíl, který má 128členů. Fotbalový a tenisový oddíl pracují po celý rok, ostatní
oddíly, které využívají místní sportovní
halu, od podzimu do jara. Všechny oddíly
nás seznámily se svou činností. Nejširší

činnost má fotbalový oddíl, kde pracují tři
družstva mládeže a mužstvo mužů. Ten
zahájil na podzim výstavbu fotbalových
kabin.
Z peněz získaných jako dotace od města se začala budovat základová
deska, která byla na jaře dokončena.
Je však velká škoda, že se zúčastnilo málo
členů TJ a ani někteří vedoucí nepřišli
představit svoji záslužnou práci. Výbor
TJ děkuje všem členům, kteří se svojí prací zasloužili o dobrý chod naší TJ.
A nyní k našemu fotbalovému úspěchu.
V rámci zimní přípravy jsme se přihlásili do okresního kola E-ON capu, kterého
se zúčastnilo 10 mužstev ve dvou skupinách. Naši muži postupně porazili Český

Rudolec 3:0; Popelín 5:0 a Horní Žďár
1:0. Tím jsme měli postup ze skupiny
zajištěn, což se projevilo na koncentraci
při zápase se Studenou, které jsme 1:3
podlehli. V semiﬁnále Strmilov porazil
2:1 Stráž nad Nežárkou a ve ﬁnále završil
svoji úspěšnou cestu vítězstvím nad Starou Hlínou 1:0. Po tomto zápase mohl náš
kapitán Jiří Hanzal zvednout nad hlavu
putovní pohár, který mu předal předseda
okresního fotbalového svazu pan Janíček.
Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Za výbor TJ Jiří Čermák

Strmilovský tým (foto archív fotbalistů)

Inzerce
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VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vašem mïstï

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI
www.elektrowin.cz

Sběratel koupí
předválečné i poválečné
motocykly, sidecary,
návěsné vozíky značek
JAWA, ČZ, OGAR,
ARIEL, PAV a jiné
do roku výroby 1970.
Solidní jednání,
platba v hotovosti hned
na místě.
Tel. 739 067 695
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