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Ludmila Plachá - ředitelka
Základní školy ve Strmilově
Pocházím z Rodvínova, ale několik let již
bydlím v Jindřichově Hradci. Tam jsem navštěvovala základní školu a gymnázium,
po maturitě jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, kde jsem studovala obor český jazyk a hudební výchova. Po dokončení fakulty jsem hledala zaměstnání na různých školách a nakonec mě přijal tehdejší
ředitel Mgr. Jindřich Kejval zde ve Strmilově. Celý můj profesní život je tedy svázán
se zdejší školou.

Na strmilovské škole jsem prošla všemi pedagogickými pozicemi kromě vychovatelky školní družiny. Před dvaceti lety jsem nastupovala jako učitelka 1. stupně a zároveň
jsem učila na 2. stupni hudební výchovy.
Po několika letech jsem přešla na 2. stupeň,
potom jsem pracovala čtyři roky na pozici
zástupkyně ředitele a nyní jsem již pátým
rokem ředitelkou této školy.
Hudba není pouze součástí mého povolání, ale zejména je mým koníčkem, proto se jí
věnuji i ve dvou pěveckých sborech a v symfonickém orchestru. Mým dalším koníčkem
je paličkování, ráda čtu, navštěvuji divadla
a koncerty. O prázdninách velmi ráda cestuji
a poznávám různé přírodní krásy i památky.
Když jsem do zdejší školy nastoupila, pohybovaly se počty žáků kolem dvou set, v současné době máme 135 žáků. Bohužel ve Strmilově ani v nejbližším okolí není příliš velké

množství pracovních příležitostí, které by
mohly do regionu nalákat rodiny s dětmi.
Ve škole je zaměstnáno 22 osob, z toho je
osm nepedagogických zaměstnanců (kuchařky, uklízečky, školník) a 14 pedagogů
(učitelé, vychovatelky, asistentky pedagogů). Od letošního roku je opět jmenována
zástupkyně ředitele. Většina zaměstnanců
je místních, nebo z nejbližšího okolí. Několik
nás dojíždí z Jindřichova Hradce.
Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní, věnují se dalšímu sebevzdělávání, protože samozřejmě nesmíme ustrnout pouze
na znalostech, které jsme načerpali v průběhu svých školních let. Myslím si, že škola
má velmi dobrý pedagogický sbor a v souvislosti s tím i velmi dobrou kvalitu. K tomuto hodnocení mě opravňuje zpětná vazba
od našich absolventů, kterým se daří v jejich
další přípravě na budoucí povolání. Výsledky našich žáků jsou srovnatelné s výsledky
žáků z jiných škol.
Vzhledem k tomu, že zřizovatel usiluje o rozvoj školy, máme relativní dostatek financí,
abychom mohli průběžně opravovat, upravovat, případně dokupovat vybavení. Kdo
by nedokázal utratit víc peněz, než má k dispozici? Snažíme se o modernizaci nábytku
ve třídách i v kabinetech. Ve škole je pět interaktivních tabulí, každoročně se snažíme
nakoupit alespoň několik počítačů, které
velmi rychle zastarávají. Přestavovali jsme
družinu, chystáme se na zateplení sportovní haly, o dalších prázdninách se plánuje rekonstrukce dívčích záchodů na nové škole.
Plánů by bylo hodně, ale přece jenom objem financí má také svůj strop.
Škola v roce 2016 hospodařila s rozpočtem
11 milionů korun. Tyto peníze se nám sbíhají ze dvou zdrojů, jednak jsou to prostředky zřizovatele, tedy Města Strmilov, to byly
v loňském roce 2 miliony, jednak jsou to peníze ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců, odvody, školní pomůcky a další přesně definované položky.
(Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Ze státního rozpočtu jsme dostali přibližně
7,5 milionu korun. Příděl ze státního rozpočtu se odvíjí od počtu žáků školy. Další peníze byly z dotací, sponzorských darů apod.

tak samozřejmě také děkujeme SRPŠ,
které nám poskytuje finanční prostředky na různé aktivity pro děti. Úzce spolupracujeme s Knihovnou Viléma Martínka
i s Městskou policií. Nedílnou součástí ži-

lé naší školy, rýsuje se spolupráce s DDM
v J. Hradci, biblický kroužek vede paní
Ludmila Míchalová Mikšíková, náboženství P. Jozef Gumenický, házenou přebírá
paní Semotánová. Vypadá to, že by zde
mohl začít fungovat kroužek pod vedením jedné maminky. Bohužel to je taková
osamocená vlaštovka. My bychom velmi
přivítali, kdyby se do mimoškolních aktivit zapojilo více rodičů, kteří určitě mají co
nabídnout.
Petr Vinkler

Ve společnosti je často diskutovaným tématem náš příjem. Průměrná mzda ve školství je velmi zavádějící. Jiné příjmy mají nepedagogové a jiné pedagogové. Vzhledem
k tomu, že jsme placeni podle tabulek, může se každý, koho by to zajímalo, podívat
na výši platů pracovníků ve školství.
Kromě toho, že nás podporuje náš zřizovatel, podporují nás i další obce, od nichž
k nám dojíždějí žáci, jsou to Nová Olešná
a Bořetín. A když už jsem u těch peněz,

vota školy je také setkávání s dětmi z mateřských školek ve Strmilově, Zahrádkách a Střížovicích. Navštěvujeme různé
workshopy v Muzeu Jindřichohradecka.
Je toho mnoho a pravidelně o těchto partnerstvích informujeme na stránkách školy
– www.zsstrmilov.cz.
Každoročně nabízí škola široký výběr
zájmových aktivit. Nebude tomu jinak
ani v letošním roce. Od října se rozběhnou různé kroužky, které povedou učite-

Tradiční výlov rybníka Holub
se uskuteční na podzim 2017.

Termín bude upřesněn
na internetu a plakátovou podobou.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Ve Strmilovských novinách z června 2017 jsem vám slíbil, že vás seznámím s konkrétními většími i menšími
akcemi, které v současné době provádíme nebo připravujeme.
V úvodu se ještě vrátím k akci „Rozšíření kanalizace, přípojky a nová čistírna odpadních vod ve Strmilově“. Minule jsem skončil tím, že zastupitelstvo města dne 15. 6.
2017 zrušilo 1. výběrové řízení na dodavatele, protože
vítězná firma nabídla provést tuto akci za 135 milionů
korun, což bylo pro nás nepřijatelné. Státní fond životního prostředí jako poskytovatel dotace nám poté prodloužil lhůtu na dodání smlouvy o dílo s vítěznou firmou
o tři měsíce a tak jsme okamžitě vyhlásili 2. kolo výběrového řízení s mírně sníženými požadavky aby se mohlo
přihlásit více firem. V termínu podalo nabídku sedm firem a společností a vítězná společnost nabídla cenu 122
milionů korun. To je o 13 milionů méně než vítěz 1. výběrového řízení a z toho vyplývá, že se opakování výběru
vyplatilo. Zastupitelstvo města schválilo dne 31. 8. 2017
vítěznou společnost a také smlouvu o dílo s touto společností. Nyní už jen případné napadení výběrového řízení
by mohlo zpozdit zahájení stavby, které by tak mělo být
ještě teď na podzim.
A nyní k dalším akcím:
1) Odbahnění rybníků Nový v Leštině a Radouch
v „Americe“
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Dlouho jsme čekali na písemné potvrzení dotace, ale nyní
již jsou oba rybníky odbahněny a dodělávají se kamenné
hráze, výpusti a přelivy. Rozpočet na oba rybníky je 5 milionů korun, z toho 4 miliony uhradí dotace a 1 milion nájemce rybníků.
2) Rekonstrukce Martínkovy ulice – 1. část
S vybranou firmou EUROVIA České Budějovice jsme se domluvili, že s pracemi začnou po Strmilovské pouti. Zhruba
za jeden milion korun zde odfrézují a položí nový asfalt
a vymění všechny obrubníky v prostoru od firmy POMEZÍ
ke křižovatce ke „kouli“. Příští rok požádáme znovu o dotaci
a pokusíme se dodělat celou Martínkovu ulici.
3) Zateplení sportovní haly
Schválili jsme vítěznou firmu I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. a podepsali jsme s ní smlouvu o dílo.
Máme přiznanou dotaci 40 % z celkových 3,6 milionu korun – to je 1,5 milionu a zbývajících 2,1 milionu doplatíme
z odpisů základní školy, která si na to již několik let odpisy ukládá.
4) Přístavba mateřské školy
Máme projekt na přístavbu jednoho pavilonu k mateřské
škole. Je to nutné, protože půdní nástavba v MŠ neodpovídá předpisům pro třídu a museli bychom podstatně snížit kapacitu mateřské školy. Musíme ale počkat až doběhne udržitelnost zateplení mateřské školy (prosinec 2018),
protože do té doby nemůžeme udělat propojení nového pavilonu s původní budovou. Příští rok tedy budeme shánět
dotaci a uděláme výběr dodavatele.

5) Další menší akce
Dodělává se rekonstrukce obřadní místnosti a chodby na MěÚ – na to máme 200.000,- Kč v rozpočtu +
170.000,- z dotace. Je hotový pěkný přístřešek ve dvoře
DPS – celé zhotovili a postavili pracovníci města. Jsou hotové nové zateplené dveře z boku kina. Je pokácená poslední stará alej u hřbitova a na podzim z venku zdi zasázíme
novou. Zahajujeme demolici koupeného domu u sběrného
dvora na základě demoličního výměru. Jsou hotová nová
zateplená vrata a dveře do klubovny hasičů v České Olešné. Firma Nezdara ještě nyní na podzim udělá rekonstrukci vodárny v České Olešné – my dodáme krov. Je také dobudované a hojně navštěvované strašidelné podzemí pod
nejsvětější Trojicí na náměstí ve Strmilově – hlavně z dotace 100.000,- Kč. Připravujeme a do zimy ještě uděláme výměnu střešní krytiny na hasičárně ve Strmilově – 2. etapa.
Je to místo opravy kapličky k České Olešné, na kterou jsme
nedostali dotaci a tak požádáme znovu v roce 2018. Povodí
Vltavy na naše opakované výzvy kompletně opravilo potok
Kamenitý, vybrali i nánosy v soutoku s Hamerským potokem a nyní Povodí Vltavy rekonstruuje také potok v České
Olešné, kde dojde i k celkové opravě obecního mostku.
Myslím si, že z tohoto výčtu akcí je zřejmé, že město investuje do všeho potřebného ve Strmilově i v místních částech. A jak je patrné z reakcí mnoha návštěvníků Strmilova je to zde i vidět.
Jaromír Krátký,
starosta města Strmilov
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Něco málo z místní historie
Část první.
Máte rádi svoje město, a znáte jeho historii?
Strmilov - už ten název je záhada, jak vznikl?
Kvůli strmému kopci nebo snad, jak uváděli obrozenci od polského šlechtice Strumila?
To by byl potom Strumilov a tato teorie se
zdá příliš absurdní, protože pro ni nesvědčí
žádná fakta, zdá se, že to byly jen fabulace.
Také se uvádí z německého Tremles - Střemilův dvůr - Stremles hof, Strimilov apod. Každopádně je snad jediný na světě, podle dostupných informací.
Jmenovala se tak původní osada u Svatého
Ondřeje, jejímž přesídlením měl dnešní Strmilov vzniknout? To také nevíme.
750leté oslavy našeho města jsou datovány k první zmínce o Strmilovu v písemných
pramenech. Jenže toto datum se nevztahuje k založení Strmilova, ale podle písemných pramenů se týká výměny strmilovského újezdu mezi Německými rytíři, kteří ho
vlastnili a hradeckými pány. Vítek, syn Jindřicha I, jehož manželka rytířům tento újezd
původně darovala ho vyměnil za blízký Vítkův Hrádek u Blažejova.
Existence špitálu a kláštera Německých rytířů (někde se uvádí templářů), tradovaná
místními usedlíky téměř tisíc let, je potvrzena v archivu tímto zápisem. S trochou fanta-

sie si uvědomíme, že silné kamenné zdi, které se nacházejí na předpokládaném místě
stavby, tuto skutečnost také dokládají. Špitál a údajně i klášter měli stát v bývalé Dlouhé ulici. Němečtí rytíři byli vzdělaní, většinou ranhojiči a inženýři. Znalosti medicínské
i stavební získali v arabských zemích během
křižáckých válek. Zakládali špitály na obchodních stezkách, ta tudy také vedla, léčili
poutníky, kteří se vraceli ze Svaté země, z křižáckých válek, i jiné pocestné a nemocné
osoby. Traduje se, že urbanistické uspořádání Strmilova je jejich zásluha. Dodnes patrné
úzké průchody mezi domy na náměstí měly
obranný charakter. Také se vypráví, že chodili po kryté dřevěné chodbě z Dlouhé ulice na místo chrámu svatého Jiljí, který tehdy
ještě nestál. A údajně vedly podzemní chodby jako úniková cesta až na Zimmerwaldy,
ale o těch později. Původní kostel sv. Jiljí byl
založen r. 1376. Jak asi vypadal? Byl také dřevěný, když podlehl požáru v 19. století? Stál
před ním ještě jiný, který měl být opevněný?
Nebo bylo opevněné městečko, trhová ves villa forensis? To bývaly osady nebo vesnice,
které měly tržní právo, takzvaný nekrálovský
trh. Nebyla to ještě města, spíše jejich předchůdci, kteří stály na kupeckých cestách, což
by také souhlasilo.

Ve prospěch opevnění také nasvědčuje, že
prý údajně na Braně stála salaqarda, v překladu celnice nebo strážnice.
Kolem celého náměstí byly polozemnice,
ve kterých se prodávalo a podzemí mělo
sloužit jako sklepy.
Je velká škoda, že při požáru v roce 1835
shořelo celé dřevěné náměstí (kromě dvou
kamenných domů) - dnes Jankovští a protější dům za kostelem), včetně radnice, kde
byly písemnosti. Další část podkladů byla
prý zničena při přestavbě kostelíku sv. Anny na márnici v roce 1880. Nabízí se hypotéza, že ty dokumenty byly zničeny obrozenci,
kteří se snažili dokazovat, že víra do našeho
kraje přišla od Cyrila a Metoděje, nikoliv misií bavorskou nebo snad iroskotskou. Jinak
je těžké pochopit, proč ke zničení těch písemností došlo.
Z jiných pramenů, archeolog Teplý (Češi
a Němci na Hradecku), uvádí, že mezi osadami jmenovanými v roce 1190, Vlčice, Střížovice, Člunek, Ratmírov, byl i Strmilov. Byl to
ten původní Strmilov u Svatého Ondřeje nebo už ten náš?
V dalším vydání si upřesníme a vysvětlíme
některé místní názvy a jejich vznik a původ.
Jarmila Kaprálová
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Divokej Bill 2017
V sobotu 19. srpna 2017 proběhl ve strmilovském areálu, „DIVOKEJ BILL Lobkowicz tour 2017“. Vystoupila skupina Poletíme
a hlavně 32 písní skupiny Divokej Bill. Na největším strmilovském koncertu skupina představila písně z nového alba TSUNAMI a zahrála i starší skladby. Celkem celé tour navštívilo skoro
70 000 diváků, jsme rádi že Divokej Bill zařadil do svého tourplánu mezi Ostravu, Brno, Prahu i Strmilov.
KRAFT Strmilov
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Beseda s internacionálem Martinem Frýdkem
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Spolky

Strmilovské hasičské závody 2017
Sedmé kolo 11. ročníku Táborské hasičské
ligy proběhlo 22. 7. 2017 ve Strmilově a to
netradičně již od 11 hodin. Celou soutěž
provázelo slunečné počasí a na začátek se
představilo 23 mužských týmů, 8 ženských
a ve finále 5 nejúspěšnějších mužských
týmů. Hlavním rozhodčím soutěže byl Jiří
Šustr, startér František Doležal, na čáře stříkání Jiří Čihák a u koše Jan Paulus.

da zapříčinila, že ani družstvo ze Zhoře
u Tábora nedosáhlo na body a s časem
20,29 obsadilo 16. pozici. Zdešovský béčkař si na podestě dal načas, ale svou úlohu nakonec zvládl a muži s časem 19,70
skončili na 15. místě. Tým Rybova Lhota
Ústrašice obsadil 14. příčku díky prostřiku na pravém proudu s časem 19,47. Třinácté skončili Božejovice s časem 19,18.
Pod hranici 19 vteřin se dostalo mužstvo
z Žirovnice, kteří dokončili v čase 18,99,
protože při útoku strojník musel čekat
na doběhnutí rozdělovače. Útok chlapů
z Řepče měl hladký průběh a byl dokon-

Prvním neúspěšným útokem byl pokus
mužů z Ústrašic, kterým se svléklo béčko ze spoje na mašině a jejich útok byl tudíž neplatný. Další nedokončený pokus,
vinou nezapojeného céčka na rozdělovači, si připsali muži z Chýnova. Problém
na rozdělovači byl i příčinou neúspěšného útoku Obory. Při útoku Stoklasné Lhoty nezvládl béčkař roztáhnout hadici a jejich útok skončil také neúspěchem.
Posledním dokončeným týmem byl Skrýchov, po problémech na levém proudu
s časem 21,40 obsadili 19. příčku. Na 18.

čen v čase 18,83, což stačilo na 11. pozici.
Markvarec skončil desátý a to kvůli prostřiku na pravém proudu 18,80, kdy vlevo
bylo sestříknuto v čase 17,50. Kozmicím
se útok povedl bez problémů a dokončili v čase 18,60 a tím skončili na 9. místě. Muži z Kamenice nad Lipou se svým
útokem nemohli být spokojeni, vlevo by-

místě skončili Drunče s časem 21,35. Čas
21,08 stačil na 17. místo pro tým z Tučap. Problém na koši a tudíž i pomalá vo-

lo dokončeno v čase 17,30, ale vpravo až
v 18,57. Sedmou příčku obsadila Heřmaneč s časem 18,51 a stejně jako u Kame-
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nice nad Lipou s vteřinovým prostřikem
na pravém proudu. Šesté skončilo domácí družstvo s časem 18,34. Pátým týmem
byl tým Mysletic, který dokončil svůj útok
v čase 18,21. Čtvrté skončili Dobronice
s výsledným časem 18,19 (vlevo 17,57).
Na třetím místě se umístil Žďár s časem
17,48. Na druhém místě skončil Český Rudolec, který s časem 17,24 bral ze Strmilova 17 bodů. Svojí formu ve Strmilově
potvrdil Krotějov Sport svým výsledným
časem 17,11 (vlevo 16,73)
Ženskou kategorii vyhrálo družstvo z Ústrašic s časem 17,45. Téměř vteřinu za nimi obsadilo druhou pozici družstvo žen z Kamenice nad Lipou s výsledným časem 18,37
(vlevo 17,76) a toto pořadí na prvních dvou
místech odpovídalo i průběžnému pořadí v soutěži. Třetí místo vybojovala děvčata ze Zdešova, která útok dokončila v čase

18,85. Čtvrtou příčku obsadil tým žen z Nové Včelnice s časem 18,94. Čas 19,17 stačil
ženám ze Zhoře u Tábora na pátou příčku
v tomto kole a v celkovém pořadí průběžně na třetí místo. Posledním dokončeným
útokem se představily ženy ze Slap s časem 19,85. Neúspěchem skončil útok žen
z Chotěmic, při kterém zapůjčená košařka nezvládla spojit céčka z levého proudu.
Nenasazený koš znamenal diskvalifikaci
i pro ženy z Bezděčína.
Finále se zúčastnilo 5 nejlepších mužských týmů základního kola a díky dřívějšímu odjezdu Mysletic se ho mohlo
zúčastnit i domácí družstvo. Jak základní
kolo, tak i finále ovládlo družstvo Krotějov
Sport, které s časem 14,89 zvítězilo i ve finále. Druhý skončil Strmilov (15,65) a třetí příčku obsadili Dobronice (18,91). Žďár
a Český Rudolec ve finále nedokončili.
Luboš Nečeda
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Senioři na cestách IV.
Opět po roce jsme se vydali za poznáváním dalších zajímavostí naší vlasti. Tentokrát na Pardubicko za koníčky a perníkem.

Naší první zastávkou byl hřebčín ve Slatiňanech, ve kterém je drženo stádo starokladrubských vraníků, kteří v minulosti
sloužili jako ceremoniální koně vysokým
církevním hodnostářům.
Neoddělitelnou součástí je i stádo běloušů,
kteří se chovají v Kladrubech nad Lab. a celý Národní hřebčín byl v r. 2OO2 vyhlášen
národní kulturní památku.
Prohlídka slatiňanského hřebčínu byla velice zajímavá i poučná - na samém konci pak
zpestřená možností podívat se z bezprostřední blízkosti na klisny s různě starými
hříbátky.

Ze Slatiňan jsme pokračovali do Pardubic, kde jsme si hned při příjezdu vyzkoušeli „zač je v Pardubicích perník“, když jsme
marně hledali přijatelné místo k zaparkování našeho autobusu. I to jsme posléze vyřešili a po malé procházce jsme se dostavili

na smluvené místo. Zbytek času do prohlídky většina z nás rychle věnovala nákupu již
toho pravého pardubického perníku.
A pak jsme se s panem průvodcem vydali
z Pernštejnského náměstí na prohlídku historické části města. Prohlídku jsme zakončili v zámku, kde jsme se s velice znalým
průvodcem rozloučili.
Před sebou jsme již měli poslední část našeho zájezdu - prohlídku dostihového závodiště. Pomineme-li, místy „nijakého zna-

čení“ objízdné trasy ve městě, dojem ze
samotného závodiště byl úžasný. Přivítal
nás sám ředitel Dostihového spolku a měli jsme možnost poznat i naši „mobilní navigátorku“, která nás po telefonu cestou
Pardubicemi naváděla. Velice přjemný pan
průvodce nás poté povodil po celém závodišti i areálu a nebylo otázek, na které by
neznal odpověď. A že jich bylo!!

A pak už nastal čas odjezdu. Plni dojmů
jsme se vydali na zpáteční cestu. Ještě
zhruba hodinové občerstvení ve Slatiňanech a pak již pouze cesta k domovu.
Uchození, zmožení počasím, ale obohaceni
o nové zážitky, si nějaký ten zájezd za rok
určitě zopakujeme!
Klub důchodců

Fotbalový víkend mladších žáků
Trenéři mladších žáků Miloš Sedlák a Jarda
Lacina připravili pro své svěřence fotbalový
víkend plný her a zábavy.
Soustředění mladších fotbalistů TJ Jiskra
Strmilov, Tj Kunžak a TJ Sokol Studená, hrajících společně soutěž I. A třídy krajského
přeboru, zahájili v pátek 23. 6. 2017 Fot-

balovou akademií. Letos již 2. ročník akademie opět pořádalo občanské sdružení
KRAFT Strmilov, kterému děkujeme za pozvání známé trenérské osobnosti, tentokrát
Martina Frýdka.
Aby celý víkend nebyl jen o fotbale. Sobotní dopoledne strávili mladí fotbalisté

ve Strmilově. Báli se ve strašidelném podzemí, hráli minigolf a užívali „bazén“ (káď),
který poskytli hasiči SDH Strmilov. Díky
za něj, v parném počasí přišel vhod.
Po obědě se byli kluci inspirovat fotbalovým umem staré Gardy Slavie Praha v Kunžaku, vykoupali se na Zvůli a zhlédli exhibiční boxerský zápas mistra republiky v boxu
ve Studené. Náročný den zakončili večeří
v restauraci Pod Šibeňákem. Ke spánku děti uléhaly v podkroví kabin TJ Jiskra Strmilov, kde jim trenéři připravili ležení.
V neděli se zúčastnili celodenního pouťového turnaje v Kardašově Řečici. Fotbalově se klukům, pro radost všech, velmi
dařilo. Z dvanácti hrajících týmů z celého kraje se naši kluci umístili na krásném
druhém místě.
Děti se v neděli vracely k rodičům sice unaveny, ale spokojeny.
Celá akce by se nemohla konat bez podpory sponzorů. Těm ještě jednou díky.
Děti, ale i trenéři, si ji jistě po náročné sezóně zaslouží.
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Rozlosování OP muži podzim 2017
1. kolo

neděle 27. srpna 2017, 17:00

SK Novosedly n. Nežárkou

JISKRA STRMILOV

2. kolo

sobota 2. září 2017, 17:00

JISKRA STRMILOV

3. kolo

sobota 9. září 2017, 17:00

TJ Kunžak

4. kolo

sobota 16. září 2017, 16:30

JISKRA STRMILOV

5. kolo

sobota 23. září 2017, 14:00

FC Peč

13. kolo

čtvrtek 28. září 2017, 16:30

JISKRA STRMILOV

SOKOL Halámky

6. kolo

sobota 30. září 2017, 16:00

JISKRA STRMILOV

AC Buk

7. kolo

sobota 7. října 2017, 16:00

JISKRA Nová Bystřice B

JISKRA STRMILOV

8. kolo

neděle 15. října 2017, 15:00

DYJE Staré Hobzí

JISKRA STRMILOV

9. kolo

sobota 21. října 2017, 15:30

JISKRA STRMILOV

FK Stará Hlína

10. kolo

sobota 28. října 2017, 14:30

Lokomotiva České Velenice

11. kolo

sobota 4. listopadu 2017, 14:00

JISKRA STRMILOV

12. kolo

sobota 11. listopadu 2017, 13:30 SOKOL Suchdol n. Lužnicí B

SOKOL Stráž n. Nežárkou
JISKRA STRMILOV
JISKRA Chlum u Třeboně
JISKRA STRMILOV

JISKRA STRMILOV
FK Studená
JISKRA STRMILOV

Rozlosování OP přípravka starší sk. B podzim 2017
1. kolo

středa 13. září 2017, 17:00

JISKRA STRMILOV

2. kolo

středa 20. září 2017, 17:00

TJ Kunžak

3. kolo

středa 27. září 2017, 17:00

JISKRA STRMILOV

Centropen Dačice B

4. kolo

středa 4. října 2017, 16:30

JISKRA STRMILOV

SOKOL Třebětice

5. kolo

středa 11. října 2017, 16:30

SOKOL Slavonice

JISKRA STRMILOV
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KRAFT Tenis Open 2017
V sobotu 16. 9. 2017 proběhl na místních kurtech již 7. ročník tenisového turnaje KRAFT Tenis Open 2017. I přes nepřízeň počasí, turnaje
se zúčastnilo 12 hráčů. Třetí místo obsadili Urban, Emmer. Na druhém místě Brach, Prinz. Turnaj vyhrála dvojce Přibyl, Vinkler.

Slovo místostarosty
Vážení strmilovští občané,
na předešlých stránkách Vás oslovil pan
starosta s akcemi, které buď probíhají,
nebo probíhat budou. Dovolte i mně se
připojit s podněty a poděkováním k dění ve městě, které se mi donesou.
Začnu poděkováním. Chtěl bych znovu
poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají s údržbou veřejné zeleně a prostranství. Je to nekonečný boj o údržbu. Každá
taková pomoc je pro nás cenná a velice si
jí vážíme. Byť je to „jen“ sečení trávy před
vlastním domem. To vše přispívá k dobrému vzhledu našeho městečka.
Rád bych také upřesnil některé dohady
v odpadovém hospodářství.
Situace v oblasti použitého šatstva:
Jsme rádi, že firma, která instalovala
sběrné kontejnery, se stará o jejich vývoz, a to zdarma. Pokud by totiž tento
sortiment přišel do sběrného dvora, bude nás všechny jeho likvidace stát pení-

ze. Z toho plyne, že pokud firma část zlikviduje následným prodejem, je to pro
nás výhodné.
Malé zastavení nad Sběrným dvorem: Vyslovil jsem zákaz odnášení věcí ze Sběrného dvora. Vysvětlím, co mě k tomu vedlo.
Spotřebiče tam umístěné máme povinnost odevzdat kompletní, abychom dostali peníze za zpětný odběr. Pokud je spotřebič rozebraný, musíme ho likvidovat
jako ostatní odpad a platit za jeho likvidaci nemalé peníze. Dalším podstatným
důvodem pro tento zákaz jsou zpřísňující se pravidla a požadavky na nás kladené. V současné době musí být vše přesně
evidované a označené. V opačném případě nám hrozí vysoká pokuta. Jsme velice
rádi, že třídíte odpad. Pomalu se to začíná projevovat na objemu odpadu, za který (ne)musíme platit.
Prosím, poslouchejte instrukce obsluhy.
Nejsou to jejich výmysly, ani naše. Jsou
to jen přísně nastavená pravidla Minister-

stva životního prostředí. Ano, je spousta
věcí vyhozených, pro někoho ještě možná použitelných a upotřebitelných. Je
mým velkým přáním je někomu dopřát,
ale zatím nemáme vhodný systém vyhovující všem stranám legislativy. Snad
se to v budoucnu povede. Děkujeme
za pochopení.
Rád bych Vás všechny ještě poprosil
o velkou trpělivost.
Akce „kanalizace“ s velkou pravděpodobností skutečně vypukne. Bude to
velký nápor na nás všechny. Bude to leckdy obtížné s průjezdem ulic, s parkováním. Ve Strmilově se bude pohybovat
těžká technika apod. Prosím tedy, ještě
jednou, o trpělivost a hlavně opatrnost.
Přejte nám všem, ať vše úspěšně zvládneme.
Přeji hezký podzim.
Martin Novák,
místostarosta města
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Knihovna

Knihovnické okénko
Od června, kdy poslední větší akcí v knihovně bylo pasování prvňáčků na čtenáře,
knihovna procházela obdobím „čistky“ knihovního fondu a hlavně jeho revize. Období dovolené bylo také potřeba a tak knihovna s knihovnicí znovu uvítaly návštěvníky
a čtenáře až začátkem srpna.

Mohu jen podotknout, že letošní turistický ruch byl během prázdnin i přes uzávěrku knihovny opravdu tím pravým ruchem.
Od června do konce prázdnin náměstím
i přilehlými uličkami často proudily početné skupinky dětí, které prožívaly několikadenní volný čas právě v našem městečku a hojně navštěvováno bylo i cyklisty
a turisty z blízka a z daleka. Svědčí o tom
i nově zavedená návštěvní kniha vztahující se k návštěvě nově upraveného podzemí. Jsou zde zaznamenány veskrze kladné
dojmy mnoha turistů ze všech koutů naší
země, ale i ze zahraničí.
Pokud se ještě vrátím k červnovému čtenářskému pasování, kromě šikovných
prvňáčků mi velikou radost udělali rodiče,
kteří přišli na tuto slávu do knihovny doprovodit své malé čtoucí ratolesti. Knihovna doslova praskala ve švech a ani počet

židlí pro pohodlné posezení během akce
nestačil. Díky Vám, maminky, tatínkové
a dokonce i babičky a dědečkové, že jste
byli stateční a tu necelou hodinku jste to
s námi vydrželi i za mírného nepohodlí!
Co se týká podzimu, jednou z větších plánovaných akcí je další z tradičních seminářů sehrané dvojice lektorek Drahy
a Jarky, tentokrát na téma „Dítě v nás“.
Uvidíme a uslyšíme, jestli nabízené téma

je nám známé, blízké a hlavně, zda se získanými informacemi budeme umět i nadále sami pracovat ku svému prospěchu.
Po výstavě díla akademického malíře Karla Přibyla, která sklidila velký ohlas a mnohé překvapila, plánujeme další ze série
výstav. Tématem budou pravděpodobně opět kresby a malby dalšího místního
tvůrce a na konec roku plánujeme i tradiční výstavu betlémů. Zda se vše podaří
nainstalovat, uvidíte sami.
Nakonec Vás chci pozvat na listopadové
představení našeho ŽASu. Zmobilizovali jsme totiž znovu všechny síly a v obnoveném spolkovém složení jsme je nasadili do dalšího zkoušení nového pořadu.
Tentokrát se budeme pohybovat v téma-

tu, kterým jsme žili po celý předchozí rok
v rámci úpravy podzemí – tedy starými
i novými pověstmi Strmilovska. Zábavný
pořad se bude konat 24. – 25. 11. 2017
a má zatím pracovní název „Pověsti Strmilovska s písničkou“. Tím slavnostně
ukončíme celoroční zpracovávání pověstí
a vlastně i první století knihovny. Je úžasné, jak se toto košaté téma hodilo na všech
frontách právě v roce, kdy knihovna slaví
kulatiny. Však i ten náš ŽAS je po celou dobu své existence tak nějak součástí té naší
stoleté knihovny…

Co se týká onoho již několikrát zmiňovaného stého výročí knihovny, máme
pro všechny naše uživatele příjemný dárek v podobě rozšířené výpůjční doby.
Od září tedy můžete navštívit knihovnu
v této době:
Pondělí		
14.00 – 16.30
Úterý		
13.00 – 18.00
Středa		
12.30 – 16.30
Pátek		
13.00 – 18.00
Těšíme se na Vás!

Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

Zajímá Vás výnos 9,2% ročně? Nebo naopak potřebujete půjčit? Pojistit auto, sebe nebo dům?
Volejte 602 809 291 nebo pište na dana.pacalova@seznam.cz
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Kulturní kalendář:

PROVEDEME

9. 11. 2017 od 18.00 hodin Seminář„Dítě v nás“ v prostorách MěÚ,
			
přednáší Mgr. Jaroslava Sedláková PhD.
			a Paed. Dr. Drahomíra Blažková
18. 11. 2017		

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA
VYTĚŽENOU HMOTU

VYPLATÍME V HOTOVOSTI PŘED ODVOZEM.

Poslední zátah v KD Strmilov

TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ I KŮROVCOVÉ KULATINY.

24. - 25. 11. 2017		
Zábavný večer s ŽAS
			„Pověsti Strmilovska s písničkou“
			v kinosále Beseda ve Strmilově

PLATBA PŘEDEM.

TEL.: 774 532 901, 608 902 420

Město Strmilov zahajuje, z důvodu nadbytku,
prodej palivového dřeva. Cena je stanovena v místě
obvyklá 800 Kč/m3. Sortiment – 80 cm rozkolený.
Zájemci budou vykrýváni dle pořadí příjmu žádostí
na emailu: mistostarosta@strmilovsko.cz,
nebo na tel.: 384 392 408, 606 071 188.

Dům dětí a mládeže J. Hradec hledá
externího pracovníka (modeláře),
který by v příštím školním roce vedl
na škole ve Strmilově modelářský kroužek.
Jedná se o 2 hod. týdně.
Bližší informace: Miroslav Rod - tel: 776 768 045

Křížovka
DOMINANTOU RYBNÍKA
VAJGAR JE OSTROV,
KTERÝ DAL VYBUDOVAT
V ROCE 1860 HRABĚ
JAROMÍR ČERNÍN PRO
SVOJI PANÍ KAROLÍNU, A TO...
1. ČÁST
TAJENKY

CYKLOHEXANON

SKOBA

PORODNOST

REGISTR.
TUNA

CHEM. ZN.
NEJVYŠŠÍ
ZŘÍTELNICE
KYSLÍKU
KARTA

ŽENSKÝ
HLAS
JMÉNO
McBAINA

DOUŠKA
V DOPISE
PŘEDLOŽKA

TADY

OZNAČ.
ČS. LETADEL

OXID
VADNATÝ

PODLE

UMĚLÁ
TKANINA

NÁPORY

3. ČÁST
TAJENKY

ZELENINOVÝ
POKRM
FRANC. ČLEN
URČITÝ
ČERVENÝ
(NĚM.)

VOUSY
POD NOSEM
RUSKÝ
SOUHLAS

VÍŘENÍ
PŘITAKÁNÍ
LYSÝ

CHLUPY
NAD OKEM
STAROVĚKÝ
STÁT

KREVNÍ
PODLITINA
ROHOVNICKÝ
ÚDER

OBCHODNÍ
SRÁŽKA
INIC. HERCE
ČEPKA

KLUB
ANGAŽOV.
NESTRANÍKŮ

JIH

ST. SPZ
ZNOJMO
SYMBOL

ČÁST
ÚST

DRUH
OŘECHOVCE

POUZDRO

INIC. REŽ.
LAMAČE

SVÍTIDLO

STARÝ
NÁZEV
TOKIA

2. ČÁST
TAJENKY

SKOČENÍ

ŘÍM. ČÍSL.
550
CHEM. ZN.
PLATINY

INDONÉSKÝ
OSTROV
ČIRÁ
TEKUTINA

PŘEZD. GEN.
EISENHOWERA

ŘÍM. ČÍSL.
499
VADA
DŘEVA

DECITUNA

ČIN
(ANGL.)
VELBLOUD
DVOUHRBÝ

POPRAVČÍ

HERECKÁ
ÚLOHA

ITALSKÝ
SOUHLAS

RUMUNSKÁ
LETEC. SPOL.

UMĚLÝ
JAZYK
STAROGERMÁNI

ZAŘÍZENÍ
VINAŘE
KARETNÍ
BARVA

ŠPANĚLSKÉ
MĚSTO

SOUČÁST
TKALCOVSKÉHO
STAVU

PLOŠNÉ
MÍRY
MILIMETR
(ARY, SLOV.)

JAPONSKÁ
MÍLE

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ

HLT
JIHOAMER.
PŘEŽVÝKAVEC

HAROLD
LLOYD

ELÁN

PAŽE
(ANGL.)
ZÁVODNÍ
RADA

SYMETRÁLA

ORG. SPOJ.
NÁRODŮ
KOST
(ANATOM.)

KULOVITÁ
BAKTERIE

MPZ
ITÁLIE

INICIÁLE
SKLADATELE
SMETANY

PODNIK
V HLINSKU
OTEC
(KNIŽ.)

POPLATEK
PAPEŽI

CHEM. ZN.
SODÍKU

4. ČÁST
TAJENKY

ČERVENÝ
DUŽNATÝ
PLOD

ŘÍM. ČÍSL.
500

POBÍDKA

SOLMIZ.
SLABIKA
HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ
KRUHY
CHEM. ZN.
UHLÍKU

NÁPOVĚDA:
ARM, RI, ANÁT, ACT,
SUMATRA, ÁVILA, EDO,
PEKAN, ELAM, ROT

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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