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Ať v každém z nás roztají ledy
smutku, hořkosti a trápení a ať
naše srdce oblaží cit, radost,
láska a porozumění.
Vše dobré v roce 2015 přeje
město Strmilov
(foto V. Semotán)
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Úvodem...

Takový malý vánoční „blackout“ aneb O závislostech
Již jsme si zvykli prožívat předvánoční i vánoční shon jako něco, co k této
době patří. Neustále žehráme na dobu
vánoční a tisíckrát si slibujeme, že příští
rok už to bude jinak. Ale není. Rok se s
rokem sejde a my jsme zase v tom. V té
závislosti na tradicích, v té posedlosti dělat různými dárky radost za každou cenu.
Jsme závislí na konzumu stejně, jako jsou
ryby závislé na vodě, odkázáni na nabídky supermarketů a různých prodejců, jako
jsou odkázaná domácí zvířátka na nabídku granulí do mističek.   Chceme každý
rok obdarovat své drahé tím nejlepším,
co dokážeme sehnat, kuchtíme a pečeme
každoročně nejen tradiční pokrmy a sladkosti, ale stále častěji vymýšlíme kombinace nové, lepší, chutnější, abychom
překvapili, abychom uspokojili stále více
otupující se smysly, abychom…
Jsme závislí na všem možném, i když si
to ale vůbec mnohdy nechceme připustit.
Děláme také všechno možné, abychom
to získali a následně i udrželi. Někdy to
vypadá, jako bychom strčili získané, podobně jako elektrickou šňůru, do zásuvky a čekali, že nás to bude napájet věčně.
Ale ono to tak není. Funguje to jen čas a
zakrátko nás žene další touha po něčem
novém, která  přebije tu předchozí. A tak
si nevědomky roztáčíme kolotoč chtění a
závislosti na něm. Jen nám mnohdy uni-

ká, jestli ta pravá závislost není třeba někde jinde. Nenapadlo vás, jestli to, na čem
jsme opravdu závislí, není třeba ten „obyčejný“ člověk vedle nás? Ať je to partner,
kamarád, přítel, sestra, bratr, rodič, dcera,
syn, tedy ta živá bytost, pro kterou jsme
ochotni tohle všechno podstoupit, trápit
se výběrem dárků, klohnit všechno možné
a pucovat domácnost od půdy po sklep?
Odpovězte si sami.
Ale pozor!  Pokud se doberete ke kladné
odpovědi, uvažujte také o bytosti, která
nebaží jen po tom všem skvělém a nabízeném v jakémkoliv množství, co jsme jí
ochotni o Vánocích nabídnout a poskytnout. Vždyť je to přece ten samý člověk
s duší, srdcem a také možná i trochu stejnými touhami, jaké máme my. Ve skrytu
duše toužíme asi všichni po jediném - lidské blízkosti, po ruce, která pohladí, slovu, které zahřeje, objetí, které nás ujistí,
že nejsme na světě sami. Proč by ti ostatní
měli být někým jiným, než jsme my sami
ve svém jádru,   ve své podstatě - tedy
energetické bytosti, které se touží dobít
prostřednictvím ne toho všeho materiálního a výše napsaného, ale prostřednictvím
druhého člověka čili nás samých?
Vzpomeňme na nedávný elektrický nebo
spíše energetický výpadek v našem kraji. Zasáhl nás tentokrát na docela dlouhou dobu, vyřadil z provozu prakticky

celou infrastrukturu, propojení všeho se
vším najednou přestalo fungovat. Selhala umělá závislost vytvořená „vyspělým“
člověkem. V ten okamžik přestaly sloužit veškeré stroje a přístroje (které jsme
možná sami dostali nebo je darovali pod
stromeček), díky potemnělým kasám v
obchodech nebyl k mání ani obyčejný
chléb, dokonce ani obyčejnou knihu byste si nepůjčili bez čtečky čárových kódů.
Mrazáky a ledničky odtávaly, počítače se
svými složitými programy a evidencemi
usnuly, teplo neproudilo a lidé se pomalu
hroutili.
V tuto dobu jsme mohli tyto naše veškeré
závislosti přehodnotit a poznat, že člověk,
ač obklopen a závislý na robotech, musí
být do budoucna trochu více závislý nejen
sám na sobě, ale přiznat si i svou závislost na ostatních lidech. Možná, že někdy
takový příští pořádný „blackout“, který
zatemní mnohá pracoviště a domácnosti,
naopak rozsvítí naše duše a srdce, lidskou
pospolitost. Zkusme si ho, jen takový miniaturní a jen tak pro zábavu, vyvolat třeba o letošních Vánocích a potom i někdy
během roku. Pokud tedy ovšem sami   v
našich duších a srdcích toužíme zazářit.
Stálé, fungující a hlavně pozitivní
energetické vlny bez umělých
závislostí Vám pro celý příští rok přeje
Vlasta Vondrušová

Aktuálně

Provoz kanceláří MěÚ Strmilov o Vánocích
Městský úřad Strmilov upozorňuje na změnu úředních hodin o Vánocích.
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme do 19. 12. 2014.
Od 22. 12. 2014 bude hotovostní pokladna uzavřena.
Po tomto datu bude možno uskutečnit platby pouze převodem na bankovní účet vedený u ČS a.s., pobočka
Jindřichův Hradec, č. ú. 600 432 309/0800.
Od 23. 12. 2014 do 31. 12. 2014 budou kanceláře Městského úřadu uzavřeny.
Sběrný dvůr Strmilov
Sběrný dvůr bude uzavřen ve čtvrtek 25. 12. 2014 a 01. 01. 2015.
Sběr plastů se uskuteční v pátek 02. 01. 2015 v dopoledních hodinách.
Sběrný dvůr bude otevřen v pátek 02. 01. 2015 od 13.00 do 17.00 hod.  
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Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově
provozní doba

Bohoslužby v evangelické kapli ve Strmilově

Od 19.12.2014 do 6.1. 2015
bude knihovna UZAVŘENA.
Děkujeme všem podporovatelům knihovny za  
morální, peněžní i materiální pomoc
v roce 2014.

25.12. – čtvrtek -Boží hod Vánoční – bohoslužby s Večeří Páně v 10.00 hodin
28.12. - neděle – bohoslužby čtené v 10.00 hodin
1.1. – čtvrtek -Nový rok – bohoslužby s Večeří Páně
v 10.00 hodin
4.1. neděle – bohoslužby v 10.00 hodin
21.12. –Adventní setkání na evangelické faře ve Strmilově ve 14.00 hodin

Přejeme všem našim čtenářům a návštěvníkům
knihovny krásné prožití vánočních svátků,
pěkný konec roku 2014 a ještě lepší začátek
roku 2015.
Ať je plný spokojenosti, zdraví a pohody.

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli
v 10.00 hodin ve Strmilově, v Zahrádkách se od
4. ledna do 31.března bohoslužby nekonají

Mějte stále dostatek dobrých čtenářských
příležitostí a  následně
s vybranými knihami mnoho úžasných
čtenářských zážitků …

24.12. – středa -Vigilie, Narození páně v 21.00 hodin
25.12. – čtvrtek - Slavnost Narození Páně v 8.00 hodin
28.12. -  neděle -Svátek Svaté rodiny v 8.00 hodin
1.1. – čtvrtek - Slavnost Matky Boží Panny Marie
v 8.00 hodin
4.1.2015 – neděle – bohoslužba v 8.00 hodin
6.1.2015 – úterý – Svátek Zjevení Páně v 17.00 hodin

Na shledání v příštím roce se těší
Vaše knihovna

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí ve Strmilově

MĚSTO STRMILOV
vás srdečně zve na

9. MĚSTSKÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
DO KULTURNÍHO DOMU VE STRMILOVĚ

DNE 27. PROSINCE 2014 od 20.00 hodin
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⁂ PŘEDPRODEJ místenkových VSTUPENEK V CENĚ 100,- Kč,
Kč,
na Městském úřadu ve Strmilově od 2. 12. 2014.
⁂
⁂ SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK při půlnoční TOMBOLE s hodnotnými
cenami (televizory, elektronika, elektrické nářadí, jízdní kola
a další)
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Co se stalo v obrazech

Zábavný večer s ŽAS 21. a 22.11.2014
(foto V. Semotán)

Zábavný večer s ŽAS 21. a 22.11.2014 (foto V. Semotán)

Zábavný večer s ŽAS 21. a 22.11.2014 (foto V. Semotán)

Zábavný večer s ŽAS 21. a 22.11.2014
(foto V. Semotán)

Zábavný večer s ŽAS 21. a 22.11.2014
(foto V. Semotán)
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Adventní koncert v evangelické kapli (foto L. Svoboda)

Adventní koncert v evangelické kapli (foto L. Svoboda)

Adventní tvoření v základní škole (foto archiv školy)

Mikulášská besídka na MěÚ ve Strmilově (foto V. Vondrušová)

Adventní tvoření v základní škole (foto archiv školy)
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Mikulášská besídka na MěÚ ve Strmilově (foto V. Vondrušová)

Mikulášská besídka na MěÚ ve Strmilově
(foto V. Vondrušová)

Spolky a organizace

SENIORSKÉ ODPOLEDNE
Hudba, tanec, zpěv!
Na několika snímcích představujeme výbornou
náladu, která vládla v neděli, 16. listopadu 2014, při
setkání seniorů s písničkami, v podání taneční skupiny Tondy Bureše a milého hosta ze Šumavy - Pepy
Nauše.
                               Klub důchodců Strmilov

(foto B. Potměšil)
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TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE
CVRČKOVI
10. 1. 2015 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2015
Úvodní turnaj Ligy 2015.
Tento turnaj není OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------7. 2. 2015 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“
XX. ročník
Tento turnaj je OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------28. 2. 2015 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2015
Tento turnaj není OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------4. 4. 2015 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2015
Tento turnaj není OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------9. 5. 2015 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 7. ročník
Tento turnaj je OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------13. 6. 2015 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ “ 10. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let.
Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji
předpokládaná. V hracím prostoru - jídelna v hotelu - po dobu turnaje
zákaz kouření.
Tento turnaj je OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------7. 11. 2015 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2015
Tento turnaj není OPEN.
------------------------------------------------------------------------------------POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích
plochách. Info: Sláva 607907978
www.cvrcek.4fan.cz

Cvrčkaři hlásí
Dne 6. 12. 2016 jsme ukončili závěrečným turnajem ligy 2014 čtrnáctý
ročník ligy ve cvrčkovi.
Liga se letos opět skládala z pěti turnajů. Všech pěti turnajů se zúčastnilo
183 hráčů. Celkem jsme shodili  72 481 kuželek. Ligu 2014 opanoval
Zdeněk Tuček a stal se tak šestým KRÁLEM STRMILOVSKA ve
cvrčkovi. Na druhém místě skončil Tomáš Tuček a třetí místo obsadil
Michal Lovětínský.
M. Křišta

SNK- občané Strmilovska
děkují všem voličům
za projevenou přízeň
v komunálních volbách
2014 a přejí mnoho
úspěchů a zdraví v novém
roce 2015.
Za SNK- OS
Martin Novák
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Z historie

Strmilovští starostové
Nejstarší zmínka o městské radě ve
Strmilově je ve fondu AM Strmilov
(Okresní archiv J. Hradec) z roku 1624,
jejími členy byli tehdy konšelé Jíra
Martincový, Matouš Suchý, Vondřej
Davidový, roku 1628 byl rychtářem
Jan Kašparový. Rychtář byl nejvyšší
úředník, jmenovala ho vrchnost. Městská rada byla původně poradní sbor
rychtáře, ale získávala více pravomocí na úkor rychtářů, ze kterých se postupně stal dohlížecí a policejní orgán.
Důležité místo ve vedení obce měl písař, většinou jím byl kantor, r. 1571byl
městským písařem Jan Scopilius z Volyně, ředitel místní školy, r. 1679 Jan
Novatius. V 1. polovině 19. stol. je
doloženo pět, pak sedm radních. V letech 1832 – 1839 byl starostou Tomáš
Komárek, přísedící Bartel Kratochvíl,
radní Jakub Moutza, Josef Brada a Lorenz Hajný. Městská správa byla závislá na vrchnosti. Volení obecního zastupitelstva obnovil až František Josef I.,
ale volební právo i hodnota hlasu občana byly odvozeny od výše majetku,
zejména od pozemkového vlastnictví.
V roce 1848 byl starostou Jan Krafka,
v  2. pol. 19. stol. se ve funkci starosty vystřídali František Emmer, Václav
Hess, Jan Kondrys, Antonín Myslík,
podle St. Piskáčka také Jakub Staněk
a městský lékař Jan Kittel, v 1. polovině 20. stol. František Staněk, MUDr.
František Kaněra, František Stejskal,
mlynář Leopold Vobiš, továrník a ředitel záložny Jndřich Čermák, ředitel školy Stanislav Švehla, hostinský
Miroslav Emmer, majitel tkalcovny
Vojtěch Kubele, v době okupace byl
starostou majitel pletárny Antonín Ratolístka.
Z protokolů jednání městské rady a
obecního výboru (OA J. Hradec) se
můžeme dočíst o opravách místních
komunikací, o pronájmu pivovaru a
obecních rybníků, komu byly povoleny
hostinské koncese, obec dávala povolení k porážce dobytka, … zaměstnávala tajemníka, strážníka, ponocného
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a hajného. Od konce 19. stol. Strmilov
usiloval o získání okresní a státní subvence na stavbu silnic do Leštiny a M.
Jeníkova. Nová silnice do Jeníkova se
stavěla až ve 20. letech. Obecní výbor
posuzoval žádosti o prominutí školného a žádosti o chudinskou podporu. Sociální poměry byly tehdy velmi
svízelné, pokud se o staré a nemocné
nemohla postarat vlastní rodina, zajišťovala nejnutnější životní potřeby
obec. Chudí mohli bydlet v obecním
chudobinci č.p. 164, jídlo dostávali u
sedláků - „chodili popořídku,“ ale byli
povinni „rozličné práce s jejich silami
se srovnávající vykonávati.“ Obec určovala podle velikosti majetku, kolik
má každý hospodář zaplatit do chudinské pokladny nebo komu a kdy má dát
jídlo. Obec vybírala daně, kromě dnes
obvyklé daně z nemovitosti také daň
z prodeje alkoholických nápojů a školní daň, další příjem měla obec z pronájmu obecního majetku, z výročních
trhů aj. V r. 1889 byl v rozpočtu obce
uveden příjem z nájmu polí 333 zlatých, z luk 179, z rybníků 53, z pivovaru 700,  z trhů 58, z přirážky z nápojů 400, přirážky obecní 1354 zlatých.
Tkadlec si podle St. Piskáčka vydělal
necelé 2 zlaté týdně.
V letech 1900 - 1906 byl starostou  
František Staněk. (Od r. 1901 byl poslancem zemského sněmu.) Již před
svým zvolením usiloval o hospodářský
rozvoj Strmilova, propagoval svépomocné družstevnictví, z jeho podnětu
byl založen Hospodářsko-čtenářský
spolek pro Strmilov a okolí, podal
návrh na zřízení záložny. Jeho plány podpořil tehdejší starosta Antonín
Myslík a obvodní lékař MUDr. František Kaněra. V roce 1900 darovala
obec Strmilov obci evangelické pozemek na zřízení hřbitova, na náměstí
byla postavena obecní váha,  v r. 1901
byly postaveny obecní jatky č.p. 318
a nová varna obecního pivovaru, byla
upravena příkrá silnice na Braně. Horní část silnice byla snížena a vytěžený

materiál byl navezen dolů. Stavby byly
financovány z půjček, proto další Staňkův návrh postavit měšťanskou školu
zadlužená obec odmítla. (R.1904 byla  
škola otevřena v Kunžaku.)
Podle Staňka vedl odpůrce měšťanky,
realisty a sociální demokraty, MUDr.
František Kaněra, který ke svému
podpisu na listině proti stavbě školy
připsal: „Ačkoli jsem příznivcem nejširšího lidového vzdělání, nicméně nezpěčuji se podepsat tento protest vzhledem na opravdu bídné hospodářské
poměry zdejší.“ (Fr. Staněk, strojopis
str.28) Neshody mezi agrárníkem Staňkem a MUDr. Kaněrou přerostly podle
Staňkových pamětí v osobní nevraživost a občas až v prudké boje. Např.
spor o pohřeb židovské dívky, která
zemřela v Bořetíně a jejíž tělo nechal
dr. Kaněra uložit v umrlčí komoře ve
Strmilově, řešil v srpnu 1900 okresní
hejtman, protože obecní úřad a fara nedaly povolení k pohřbu na katolickém
hřbitově s odůvodněním, že je židovský hřbitov v Olšanech. (AM Strmilov) V r. 1906 se Staněk odstěhoval do
Želetavy a starostou byl zvolen MUDr.
František Kaněra. 9. září 1906 byl F.
Staněk za zásluhy pro obec Strmilov
jmenován čestným měšťanem.
František Kaněra se narodil v Horní Radichové v Podkrkonoší v rodině
pláteníka, studoval na lékařské fakultě
v Praze a ve Vídni, stal se obvodním
lékařem v Žirovnici, odtud se r. 1896
přestěhoval do Strmilova. „V nejkrásnějším věku 36 let nastoupil zde nejen
jako výtečný lékař s velkou praxí, ale
i s krásnými ideály pro veřejnou činnost, pro dobro občanstva, v jehož středu měl působiti pro lepší bytí všech.
V prvé řadě byly to přípravy pro nový
peněžní ústav…,“ napsal V. Martínek
r.1932 v Zájmech Českomoravské
vysočiny. MUDr. Kaněra byl předsedou místního odboru Národní Jednoty
Pošumavské, r. 1899 byl zvolen jednatelem nově vzniklého hospodářsko-čtenářského spolku, r. 1909 se stal
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ředitelem nově založeného mlékárenského družstva. Z jeho podnětu byl r.
1903 založen spolek Svépomoc, který
své členy podporoval v nemoci. Spolek
měl kolem 30 členů, zápisné 1 K, členský příspěvek 20 haléřů týdně, MUDr.
Kaněra léčil členy spolku zdarma.
Obvodní lékař Kaněra důsledně dbal
na dodržování hygieny, jím vedená
zdravotní komise vyžadovala zřídit
jatky a zakázala porážky na dvoře a ve
stodolách. Dr. Kaněra několikrát podal
žádost k městské radě, aby obec zlepšila podmínky života v přeplněném chudobinci, kde v jedné místnosti bydleli
zdraví, nemocní i umírající lidé. Když
neuspěl, podal stížnost k okresnímu
hejtmanství. Na výnos hejtmanství zřídit nový chudobinec odpověděla obec,
že nemůže z finančních důvodů vyhovět, ze stejných důvodů byl zamítnut
Kaněrův návrh umístit v čp. 145 nemocnici v nouzi. Obecní výbor přijal

pouze návrh, aby byli někteří vybraní
chudí ubytováni za přiměřené nájemné
u občanů.
R. 1902 žádal MUDr. Kaněra „Veleslavný výbor Království českého“ o
potravinovou podporu, „…neurodí-li
se brambory, nemá převážná většina
lidu zdejšího co jíst.“ R. 1913 žádal
Kaněra o pomoc nezaměstnaným tkalcům a perleťářům, protože se z politických důvodů zastavil odbyt na Balkán.
Peněžité i věcné dary posílal místním
chudým Klub rodáků strmilovských
v Praze, peníze na stavbu nového
chudobince poslala z USA Terezie
Feldwert Doležalová. Mezi prvními
obyvateli nového chudobince byla část
polských běženců, které z domova vyhnala válka. (V listopadu 1914 přijelo
do Strmilova 109 uprchlíků.)
MUDr. Kaněra bydlel v Zahradnické
ulici č.p.306, dům upravil a přistavěl
první patro, v přízemí zřídil ordina-

ci a lékárnu. Koupil okolní pozemky,
nechal upravit velkou zahradu, vysázel
stromy, keře, lesík. Podle V. Martínka
chtěl postavit sanatorium k léčbě duševních nemocí nebo tuberkulosy. Pak
přišel rok 1914, světová válka a MUDr.
Kaněra se stal vojenským lékařem. Po
válce se sice do Strmilova vrátil, ale r.
1919 se odstěhoval do Prahy, ordinaci pronajal MUDr. Rudolfu Kohnovi,
dům prodal Antonínu Ratolístkovi (v
r. 1923 pletárna). Část zahrady, tzv.
anglický park, koupil Jan Kopřiva, ve
20. letech se zde konaly letní zábavy a
sokolská cvičení. Ulice Nivka se tehdy
jmenovala Kaněrova.

míru Adamovi, Jiřímu Brachovi, Jiřímu
Ederovi, Stanislavu Jonáčkovi a Zdeňku
Kubákovi. Jejich peníze byly využity pro
dobrou věc.
V polovině listopadu proběhlo plenární
zasedání SRPŠ, kde se odsouhlasil příspěvek na tento školní rok ve výši 300Kč za
rodinu. SRPŠ v loňském roce podporovalo mnoho aktivit školy (bruslení, plavání,
Mikuláš, MDD aj.) a dle slov svého předsednictva v tom bude letos opět pokračovat. Dámy také chystají další Ples SRPŠ,
za což jim patří velký dík, protože výtěžek činí nezanedbatelný finanční obnos.
Skončilo tříleté funkční období školské
rady. Školský zákon v §167 vymezuje zřízení tohoto orgánu. Ve Strmilově je rada
šestičlenná a je v ní třetinové zastoupení
rodičů, zřizovatele a pedagogů. V §168 je
potom definováno, co má školská rada na
starosti. Děti donesly domů volební lístky
a nyní čekáme, až nám je přinesou zpět
vyplněné. V první polovině prosince by
se nová školská rada mohla sejít na svém
ustavujícím zasedání.
Před dvěma lety jsme se poprvé rozhodli,

že se sejdeme společně s dětmi a jejich
rodiči a zkusíme vytvořit něco pěkného,
vznikla tak adventní výzdoba do mnoha
rodin. V tomto roce jsou všichni opět srdečně zváni na Adventní tvoření, které se
bude konat ve škole ve čtvrtek 27. listopadu od 15 hodin.
V úterý 6. ledna budou malí flétnisté spoluúčinkovat na Tříkrálovém koncertu PS
Smetana Jindřichův Hradec, na nějž jste
také do kostela sv. Jiljí na Náměstí srdečně zváni.
Poslední pozvánkou jsem se však již dostala do dalšího kalendářního roku. Než
se tomu opravdu stane, čekají nás ještě,
zejména dětmi netrpělivě očekávané,
Vánoce a oslavy konce roku a vstupu do
toho nového. Doufám, že si každý z nás
prožije vánoční svátky v klidu, pohodě a
v přítomnosti svých blízkých. Přeji Vám
hodně zdraví a štěstí do nového roku a ať
se nám daří nacházet cestu k lidem kolem
sebe.

Pro SN připravila
Mgr. Libuše Kubáková

Škola

Novinky ze školy
Škola je živý organismus, ve kterém se
stále něco děje. Děti už si zvykly na své
každodenní povinnosti. Prvňákům v polovině září konečně dorazila nová šatní sestava. Od začátku října se rozběhlo
mnoho kroužků. V rámci projektu „Kdo si
hraje, nezlobí“ se podařilo pořídit alespoň
nějaké materiální vybavení právě pro činnost kroužků. Opět i v letošním roce jsou
pro zájemce připravovány svačinky.  Také
pokračuje soutěž ve sběru druhotných surovin. Pokračuje ale i nikdy nekončící
souboj s technikou. Tento školní rok se
zatím točí kolem topení. Nejdříve jsme
předělávali stoupačky, potom nám odešlo
čerpadlo, nyní snad už bude vše fungovat
tak, jak má. Ale po 20 letech provozu se
nemůžeme divit, že občas něco odejde.
Všichni jsme zaznamenali volby do obecních zastupitelstev. Máme zvolené své
nové zástupce, ale proč se k tomuto tématu vracím v souvislosti se školou. Někteří zastupitelé se totiž v minulém období
rozhodli, že finanční odměnu za svoji
práci věnují škole, aby ji rozdělila mezi
potřebné. Velmi děkujeme panu Vladi-

Mgr. Ludmila Plachá, ředitelka školy
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Kultura
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, PS Smetana a Jindřichohradecký komorní orchestr

Vás zvou na

NOVOROČNÍ
KONCERT
v podání jindřichohradeckého smíšeného pěveckého sboru
SMETANA
s doprovodem Jindřichohradeckého komorního orchestru

6. ledna 2015 v 19.00 hod
do kostela sv. Jiljí
Na zobcovou flétnu
zahrají žáci ZŠ

J. I. Linek:
Pastorální mše

Vstupné je dobrovolné .
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Sport

Zpráva z AVZO
AVZO TSČ ČR ZO Strmilov, dříve Svazarm, loňského listopadu zažádala Policii
ČR o povolení k rozšíření střelnice VZO
Strmilov. V plánu bylo vybudovat 100m
palebný sektor, který nemá žádná civilní střelnice v okruhu 80km. Mezi hlavní
práce patřily terénní úpravy, vybudování ochranného valu a střeliště. Původní

datum schválení provozu na rozšířené
střelnici bylo stanoveno na konec dubna
letošního roku, ale díky všem dodatečným požadavkům a změnám se podařilo
střelnici schválit až 20. října. Spolu se
100m sektorem pro nastřelování kulovnic
nám bylo ještě povoleno brokové střeliště
na dvě vrhačky asfaltových holubů a po-

volení střelby z kulovnic na všech předchozích střelištích. Od příští sezony by
měla být střelnice otevřena pro veřejnost
každou neděli. Veliké díky patří městu
Strmilov za materiální a pracovní pomoc
a hlavně sponzorům, kteří se na výstavbě
ať už finančně nebo materiálově podíleli.
Předseda ZO Aleš Andraško

Pohárový úspěch pokračuje
Po vítězství v okresním poháru pokračuje naše mužstvo i v krajském kole ve
velmi dobrých výkonech. V prvním kole
krajského poháru jsme za stálého deště
porazili účastníka „B“ třídy Meteor Tábor
2:1, když naše branky vstřelili Lukáš Janák a František Slavík i když nám chybělo několik hráčů základní sestavy.      Ve
druhém kole nás čekalo mužstvo, které v
loňském roce vyhrálo jak krajský přebor,
tak i krajský pohár, Sokol Dražice. Naše
mužstvo již v nejsilnější sestavě zaskočilo
velkého favorita nejen pěknou kombinač-

ní hrou, ale i velkým nasazením, které našim hráčům vydrželo po celý zápas. Herně jsme ovládli první poločas, který jsme
zaslouženě vyhráli 1:0 brankou, kterou
vstřelil David Hanzal po rohovém kopu.
Ve druhém poločase soupeř ve snaze o
otočení výsledku přidal a získal převahu, která znamenala vyrovnání z přímého kopu v 65. minutě. Hosté nás v závěru utkání přehrávali, ale zásluhou velké
obětavosti a také s přispěním fotbalového
štěstí, když soupeři nastřelili břevno, jsme
dokázali nerozhodný výsledek udržet. V

následném penaltovém rozstřelu to s námi
nevypadalo dobře. Po třech sériích vedl
soupeř 3:1, ale poté Ondřej Přibyl chytil
penaltu, pak hosté netrefili branku, my
obě penalty proměnili a bylo vyrovnáno.
Rozhodla sedmá série, kdy Ondra nejprve
soupeři penaltu chytil a sám následující
proměnil.
Vítězstvím jsme se probojovali do jarního
semifinále, ve kterém se utkáme s účastníkem 1.A  třídy, Hradištěm.
Jiří Čermák

Akce pořádané TJ Jiskra
30.12.2014 od 16.00 – 2. ročník ve stolním tenise o pohár starosty
10.1.2015 od 9.00 – turnaj v sálové kopané muži „A“
17.1.2015 od 9.00 – turnaj v sálové kopané mladší žáci
31.1.2015 od 9.00 – turnaj v sálové kopané mini žáci
14.2.2015 od 9.00 – turnaj v sálové kopané muži „B“
28.2.2015 od 9.00 – turnaj v sálové kopané „KRAFT“
4.4.2015 od 9.00 – velikonoční turnaj ve volejbale
ŽAS, Skaut a Kulturní komise města Strmilov
Vás zvou
na

v sobotu 20.12.2014
před budovu MěÚ ve Strmilově od 18.00 hodin.

Hostem večera bude páter Jiří Špiřík.
Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy k živému betlému a podívat se na výstavu
betlémů uvnitř budovy.
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Inzerce

Něco málo z naší nabídky... :)
Kleopatra – doprava+vstupenka
17.1.2015
1 119 Kč
The Addams Family – doprava+vstupenka 1.2.2015 1 090 Kč
Mamma Mia! - doprava+vstupenka
22.2.2015
1 259 Kč
Horečka Sobotní noci -dopr.+vstupenka 7.3.2015 1 149 Kč
Mýdlový princ – doprava+vstupenka
14.3.2015
1 150 Kč
Fantom opery – doprava+vstupenka
28.3.2015 1 199 Kč
Bad Füssing – doprava+průvodce 7.2. a 5.4. 2015 od 460 Kč

***
Jsme cestovní agentura a pobočka Invia.cz
Pro naše klienty pořádáme poznávací zájezdy, za
koupáním, na muzikály, pro děti a další. Aktuální nabídku
naleznete na:

www.x-travel.cz
***
Odjezdy z Dačic, Kunžaku, Strmilova, Jindřichova Hradce
a dalších po domluvě.

***
Otevírací doba PO – PÁ 8:30 – 17:00 hodin

***
Jako pobočka Invia.cz nabízíme nejširší nabídku zájezdů.
Pomůžeme Vám najít dovolenou, dle Vašich požadavků.

Zaměstnanci
obchodů
FLOP, JEDNOTA
A POTRAVINY
OLGA
děkují všem svým
zákazníkům za
celoroční přízeň
a přejí příjemné
svátky a šťastný
nový rok 2015.

***
CA X-travel a pobočka Invia.cz, Göthova 149, Dačice
727 801 733, 721 910 724
info@x-travel.cz, nebo dacice@invia.cz
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