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Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Strmilově:

farářka Ludmila Míchalová Mikšíková
Odkud jsem vyšla? Narodila jsem se a vyrůstala na valašské samotě nedaleko vesnice s krásným jménem Mikulůvka. Když
vidím Strmilovské a každý týden měním
podnebné pásmo z Budějovic do Strmilova,
vzpomenu si právě na domov. Poté jsem žila v Olomouci, kde jsem vystudovala pedagogickou fakultu: obor učitelka náboženství

a němčiny. Z Olomouce jsem se posunula do Prahy, kde jsem vystudovala teologii
na Evangelické teologické fakultě. Během
mých studií jsem se vdala a náš společný život s manželem jsme začali na krásném místě u Bernu ve Švýcarsku. Odtud jsme si dovezli naši první dceru. Pět let jsme žili na jižní
Moravě v malé vinařské vesnici, kde se nám
narodily další dvě dcery, abych se pak se
s celou rodinou přestěhovala do Českých
Budějovic. Odtud také pochází můj manžel. Strmilov je sice mým šestým domovem,
ale prvním místem, ve kterém působím jako farářka. Ve Strmilově působím už 4 roky,
od podzimu 2014.
Náš evangelický sbor je maličký, a téměř by
šel přehlédnout, ale věřím, že ve Strmilo-

vě má své místo. „Vy jste sůl země“ říká Ježíš. A já jsem nyní ve Strmilově, abych mohla
být tím malým zrníčkem, které je tak důležité, protože bez soli by jídlo nemělo žádnou
chuť. Na nedělní bohoslužby se nás schází nepravidelně, někdy jen hrstka jindy se
schází celé rodiny i z okolí.
Na Základní škole nabízím biblický kroužek pro oba stupně, některé děti doprovázím již 4. rokem a setkávání s nimi mě velmi baví a naplňuje. Biblický kroužek nabízím
i v Mateřské škole. Moje působení ve Strmilově je úzce spojeno s YMCOU Strmilov, která nám poskytuje finanční zázemí a skvělé
pomocníky. Během roku se ustálilo již několik tradičních akcí, při kterých se scházíme
na půdě naší farnosti, například Pletení adventních věnců, Podzimní tvoření na výzdobu kostela pro bohoslužbu Díkuvzdání nebo Den maminek. Mám velkou radost z dětí
z biblických kroužků, které mě už několikrát
inspirovaly a secvičili jsme společně již několik vánočních her a také několik inscenací na Noc kostelů. Myslím, že právě Noc kostelů je akce, která nabízí kulturní i duchovní
občerstvení pro všechny generace. Již potřetí se chystáme s YMCOU zorganizovat příměstský tábor na faře, který měl zatím každý
rok velký úspěch a ohlas hlavně u dětí. Tentokráte se děti můžou těšit na postavu biblického Jonáše.
Na Velikonoce bych ráda pozvala, na tradiční Velkopáteční bohoslužbu v našem kostele od 18 hodin. Pokud máte rádi jídlo a zpěv
a chtěli byste zažít něco neobvyklého, přijďte na Sederovou večeři. Při této starobylé
hostině si připomínáme původní význam židovských Velikonoc a propojujeme jej s těmi
současnými křesťanskými. Sederová večeře
se koná na Bílou sobotu od 17 hodin a zváni jsou děti i dospělí. Sváteční nedělní velikonoční bohoslužby budeme slavit v 10 hodin
dopoledne v evangelickém kostele. Při této
bohoslužbě poprvé veřejně vystoupí pěvecký strmilovský sbor a budou křtěny dvě děti.
(Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Mé vize jsou skromné, moc ráda bych zachovala to, co se nám daří a naopak měla dost odvahy opustit to, co se nedaří. Osobně mám velkou radost z obnovy
pěveckého sboru ve Strmilově, do kterého se také hrdě hlásím. Jsem taky velmi

vděčná, za dobrou a troufám si říct požehnanou spolupráci s katolickou farností. Výsledkem této spolupráce je také divadelní představení Mystérium světla Víti
Marčíka, na které se můžete těšit v pátek
4. května v podvečer. Jsem velmi vděčná za to, že mě Boží cesty zavedly právě

do Strmilova. Chci, aby strmilovská evangelická fara byla otevřená všem: dětem,
rodinám, lidem mladým i starým, prostě
všem, kdo k nám zavítají. Proto také přijměte pozvání k osobnímu rozhovoru či
k setkání.
Petr Vinkler

Městská policie

MP Strmilov informuje
Ve strmilovských novinách, vydaných v měsíci březen 2017, jsem informoval o změnách v MP Strmilov. Jednalo se o uzavření veřejnoprávních smluv s pěti obcemi,
přijmutí do pracovního poměru nového
strážníka na půl úvazku, obnově a rozšíření kamerového systému. Díky přijmutí druhého strážníka, se mohla zefektivnit služba
i ve Strmilově. Obrovskou výhodou je stavění dvoučlenných hlídek při plnění rizikových úkolů, jako například noční směny při
diskotékách a při výjezdech na oznámení,
dále zajištění služby při absenci jednoho
strážníka a držení dosahu mimo pracovní
dobu. Nejčastější výjezdy jsou na přestupky
proti veřejnému pořádku - rušení nočního
klidu, na přestupky proti majetku – zničení nebo poškození věci, proti občanské-

mu soužití – hrubé jednání, proti obecně
závazné vyhlášce – od 15. 5. 2017 nabyla
platnosti vyhláška, zakazující konzumace
alkoholu na některých veřejných místech
a to na celém prostoru Náměstí, průchod
z náměstí mezi lékárnou a prodejnou potravin až k ulici Nová, ulice kolem ZŠ a MŠ
Tyršova a Sportovní, na konec ulice Popelínská, volně pobíhající psi, porušení nařízení obce – podomní prodej a stánkový
prodej mimo vyhrazená místa, dále asistujeme při dopravních nehodách a jezdíme
na signály chráněných budov. Kamerový
systém byl rozšířen o další kameru, umístěnou za samoobsluhou firmy COOP, namířenou na dětské hřiště. V letošním roce
je plánovaná výměna analogové kamery
za digitální, umístěné na budově školy. Po-

mocí kamer, se nám daří řešit protiprávní
jednání, která by se jinak vyřešit nepodařila.
Jako příklad bych uvedl úspěšné záznamy
z kamer na náměstí - zapomenutá peněženka na stole setu, vedle stánku se zmrzlinou.
V čekárně cyklisté zapomněli batoh, který se
úspěšně vrátil do majitelových rukou. Prodej počítače za 15.000,- Kč strmilovskému
občanu, který následně po rozbalení krabice zjistil, že naletěl. V záznamu kamer se našla RZ vozu pachatele, i jeho obličej. Ten byl
PČR ve velmi krátkém čase vypátrán, donucen vrátit finanční obnos a obviněn. Také se
podařilo objasnit vandaly, kteří posprejovaly stánek cukrárny. Kamera u kulturního domu nejčastěji pomáhá k rozluštění rvaček
a vandalství páchané na diskotékách.
Za MP Strmilov, strážník Rudolf Séč

Konečné výsledky voleb
Strmilov 2017 (účast: 56,72%)
ANO		
27,9 %
183 hlasů
ODS		
11,7 %
77 hlasů
SPD		
11,1 %
73 hlasů
KSČM		
9,9 %
65 hlasů
Piráti		
9,4 %
62 hlasů
ČSSD		
6,5 %
43 hlasů
KDU-ČSL
6,5 %
43 hlasů
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Strmilov 2018
1. kolo (účast: 61,47) / 2. kolo (účast 64,17)
Miloš Zeman
2 / kolo:		

38,43%
53,96%

274 hlasů
394 hlasů

Jiří Drahoš
2 / kolo:		

26,65%
47,04%

190 hlasů
350 hlasů

Marek Hilšer
11,36%
Michal Horáček 9,26%
Pavel Fischer
5,61%
Mirek Topolánek 4,63%
Jiří Hynek
1,4 %
Vratislav Kulhánek 1,4%
Petr Hannig
1,26 %

81 hlasů
66 hlasů
40 hlasů
33 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
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Historie

Něco málo z místní historie - 3. část
Dnes něco o místních označeních částí
Strmilova mimo obydlené oblasti.
Začnu od názvu Směny - Na směnách.
Toto označení znamenalo, že se najímala pole, která se mohla měnit. Jsou nalevo
od hradecké silnice - od Pavlátů k rybníku
Hejtman.
Nad nimi je část zvaná Padělky, což znamenalo, že se jednalo o dělená pole - podělky. Dělily se na přední a zadní.
Za nimi následují Jitra, také rozdělené
na přední a zadní, říká se také V jitřích. Název Jitra pochází od staré jednotky plošné výměry. Pole o ploše, kterou zoral oráč
s koněm za jeden den, tedy od jitra do večera. Tato jednotka byla užívána v rakouskouherských zemích. Říká se také Itra
a snad to byla malá vesnice, je uvedená
v tereziánském katastru jako Poustka - zaniklá vesnice.
A od Jiter blíže k hradecké silnici a Nové
Olešné je moje oblíbená oblast Zimmerwaldy nebo Cimrvaldy. Toto záhadné místo prý bylo kdysi bohaté z těžby cínu.Také
mělo stát na obchodní stezce, což by odpovídalo vzniku bohatství, při těžbě a prodeji tohoto vzácného nerostu. Pověsti se zmiňují také o lidu pohanském, který tam žil
a chodil v noci s pochodněmi k posvátným
kamenům, kde kladl obětní dary. Zbytky
hradeb, které se dodnes udržely v zachovalém stavu, i přiléhající valy dodávají těmto
pověstem hodnověrnosti. Je mnoho teorií
o tom úžasném místě, ale v krátkém článku
není prostor je uvést všechny. Pokud by vás
tato problematika zajímala, je možné půjčit
si v knihovně - Cimrvaldy a okolí, brožurku,
kterou jsem napsala.
A pokračujeme Šejby, nebo v Šejbách.
Místo vymýcené, česky okrouhlice, pro-

tože se mýtilo dokola. O části obydlené
s tímto názvem jsem se zmínila v minulém čísle. Muselo být osídleno již v pravěku, blízko cihelny bylo nalezeno neolitické kladivo.
V pozdějších dobách tudy vedla Solná
stezka.
U silnice k Nové Olešné, Březiny, podle březového hájku. Další oblasti se uvádějí Padouchovy, poplužní dvůr telečské
vrchnosti - snad v blízkosti dnešní Ameriky, Za Pachtovy - u cesty k Palupínu - majitel Pachta a Na pentách - snad místo kdysi vypálené. Dále U Farského, pole patřící
církvi.
A přesuneme se na druhou stranu, k silnici na Studenou.
Po levé straně směrem na Studenou je les
Klátovec, pojmenovaný stejně jako vesnice pod Javořicí. O jejím názvu se uvádí, že
je buďto podle vlastníka Kláta nebo podle
pařezu, starým názvem klátu.
Nad ním se vypíná kopec, kde se říká Vysoký nebo Ve Vysokým. Uvádí se, že na jeho vrcholu stál vysoký kámen. Není zřejmé, zda se jednalo o přírodní útvar, jaké
jsou v hojném počtu v okolí Kunžaku nebo uměle vytvořený. Nabízí se fantastická hypotéza, že se mohlo jednat o menhir
vytvořený nějakou dávnou civilizací a byl
jedním z kamenů, které následně uctívali
cimrvaldští pohané.
Dále v lese je Klechtačka, podle místní studánky. V přeneseném smyslu je klechtačka něco, co se otáčí, víří.
Na druhé straně od studenské silnice, tedy vpravo, jsou tak zvaná Houšťata, což
mohlo znamenat houští, křoví nebo také
zkomolenina z Hof stadt (městský dvůr),
tedy městský pozemek.

A nad ním kopec zvaný Šibeňák. Podle pověstí tam stávala šibenice, dokonce se měly najít i zbytky kostí. Také tam prý stál kámen, vysoký 2 metry, nahoře s prohlubní,
jakoby očazenou, ve které se dalo sedět
a proto se mu říkalo „čertova zadnice“.
O místních kamenech bude pojednávat
některý z příštích dílů.
Ve 14. století předal panovník hrdelní
pravomoc více pozemkovým vrchnostem. Ta předávala výkon hrdelního práva
do svých měst. V 15. a 16. století měla hrdelní práva všechna městská centra panství, ojediněle je získaly i vesnice. Jako příklad uvedu Studenou, kde jako ve středu
panství hrdelní právo měli. Také se uvádí
v sousedním Kunžaku. V jindřichohradeckém archivu neexistuje listina potvrzující
hrdelní právo pro Strmilov. Jsou tam jen
listy potvrzující právo tržní (1294), várečné a odúmrťní. Pokud tedy ústní tradice
uvádí Šibenný vrch jako místo poprav,
muselo se jednat o vzdálenější dobu,
o které nejsou písemné prameny.
Pokračujeme směrem na Leštinu, vlevo
za odbočkou polní cesty na Jeníkov se říká Vochoze, Ve vochozech. Vochoz je lesní
míra, uvádí se několik možností. Například
kus lesa, který obstoupili honci, léč, nebo
díl, který se má mýtit nebo také určení míry
o neznámé rozloze (léč byla 15 ha).
Předpokládám, že jsem tímto výčtem vyčerpala všechna známější místa v okolí
Strmilova. V písemných pramenech jsem
našla více označení, ale domnívám se,
že už jejich názvy nejsou obecně známé
a neužívají se
Příští číslo bude pojednávat o rybnících
v okolí Strmilova.
Jarmila Kaprálová
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STRMILOVŠTÍ MUZIKANTI
Dovolte mi, abych jako jeden z posledních pamětníků, vzpomněl na muzikanty
ve Strmilově. Ze staré fotografie, asi z roku 1930, je vidět, že dechová hudba byla početná. Poznal jsem tam řadu z nich
včetně svého otce.
Pocházím z muzikantské rodiny. Otec hrál
celý život v dechovce Es klarinet a v taneční muzice Es saxofon. Chtěl, abych
byl také muzikant, koupil mi harmoniku
a sjednal mi výuku u mého strýce, který
byl kapelníkem a hudbu také vyučoval.
Měl jsem se naučit noty a pak nastoupit,
což se však nestalo. V roce 1951 jsem nastoupil na ekonomickou školu, kde náhodpou byli čtyři spolužáci, kteří založili
malou kapelu. Kapelník mne vyzval - máš
doma saxofon, nauč se na něj. Za měsíc
jsem s nimi začal zkoušet. Jak se která nota jmenuje jsem nevěděl, ale otec mi řekl,
kterou klapku mám zmáčknout. Za rok už
jsem nastoupil do kapely Pleta ve Strmilově, kapelník pan Číhal. V té době se stala s muzikou velká změna. Kapelník Jan
Krafka vážně onemocněl a kapela téměř
přestala hrát. V té době však začal s mladými muzikanty skládat kapelu Mojmír
Paulát.
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Staří muzikantif přešli do hudby Pleta. Já
nastoupil do kapely mladých v roce 1954
na 4 B saxofon jako nejmladší.
Po uzdravení přešel k mladým i bývalý
kapelník J. Krafka. Kapela měla 12 členů.
Zpěv obstarával J. Pernička, hráč na basu.
Když odešel, poručil mi kapelník zpívat,
protože jsem seděl na kraji. Zpěvačku
jsem získal z Kunžaku k nelibosti jejich
kapelníka p. Povolného a zpívala s námi
dobře několik let. Po letech ji vystřídala
Hana Přibylová. Kapela pečlivě cvičila.
Tehdy vycházely noty pro kapely tiskem,
např. výborné úpravy písniček J. Ježka,
ale my jsme měli výborné německé noty
od strýce jednoho muzikanta. To byly šlágry, které k nám dorazily až třeba za rok.
Např. foxtrot Halo Mary Lou od kanadského skladatele a zpěváka P. Anky za rok
u nás hrál Karel Vlach s názvem Je nás jedenáct a za dalších pět let Gustav Brom
s názvem Haló brácho můj. A ještě jsme
měli třetí zdroj. Můj magnetofon Sonet
mi nahrál z rozhlasu či televize nové písničky a já jsem některé zaranžoval pro
naši kapelu. Přiznávám, že za ta léta jich
bylo více než jeden tisíc. Potvrzuje to i diplom za dobré aranžování. Kde všude ka-

pela hrála? Ve Strmilově průměrně deset
zábav ročně, hodně jsme hráli na plesech
v Jindřichově Hradci i v okolí. Na povinných přehrávkách jsme obstáli nejhůř
do třetího místa. Za ta léta se v kapele
vystřídalo asi 50 muzikantů. Nesmím zapomenout na Mirka Hanzala z Bořetína,
který s námi hrál na saxofon asi 2 roky.
Po vystudování konzervatoře a AMU se
stal sólistou na klarinet a šéfdirigentem
hudby hradní stráže v Praze.
A teď o konci kapely. Byl masopust a my
jsme hráli ve Strmilově v sobotu a pak
i v úterý. Bylo asi půl jedné po půlnoci a já zrovna zpíval písničku Já jsem ten
zajíček nešťastný. V tom přiběhly kuchařky z kuchyně a křičely - hoříme!! Dozpíval
jsem sloku, otočil se na kapelu a ukázal
stop. Řekl jsem, co se děje a hned poručil - balíme. Vybavení kapely jsme stačili složit a odnést do bezpečí. To byl prakticky konec kapely. Když se postavil nový
kulturní dům, tak nás zamrzelo, že provoz
otevírala cizí kapela a my hráli až po druhé. Po čase přestalo i hraní pro dechovku
na různých slavnostech a pohřbech.
Takže nám zbylo jen vzpomínání.
Jaroslav Emmer

Strmilovská dechovka 1930.

Pouť Strmilov 1954.

Obal Rozkoš, zpěvačka Věra Krafková.

Jindřichův Hradec, Ples zdravotníků.
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MěÚ Strmilov

Vítání občánků v obraze
Vítání se konalo ve dnech: 22. 2. 2017, 17. 5. 2017, 14. 6. 2017, 13. 12. 2017.
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Spolky

Činnost TJ Jiskra Strmilov z. s.
V TJ Jiskra Strmilov z. s. pracuje již několik let 5 oddílů: Pilátes, jóga, volejbal, tenis a fotbal. Kvalita jejich činnosti je dána
jejich vedoucími a cvičiteli. S touto prací
je výkonný výbor velmi spokojen. Pilátes,
jóga a tenis mají svoji činnost v rámci TJ.
Volejbal hraje okresní ligu, kterou si organizují samotné oddíly. Náš oddíl každoročně pořádá Velikonoční turnaj
v místní hale, který jako i ostatní činnost
oddílu zajišťuje Jaroslav Emmer.
Co do počtu členů i množství družstev je
největší oddíl fotbalový.
Starší přípravka, kterou vede Petra Jahodová a trénuje Karel Urbánek za pomoci Petra Semotána a ostatních rodičů
má stále lepší výsledky. V sezoně 2016
–2017 odehráli 9 mistrovských zápasů.
Vyhráli pouze 2 se skóre 41 – 62. V podzimní části ročníku 2017 – 2018 z 5 utkání vyhráli 4 a skóre mají 52 – 18. Mimo

soutěžních zápasů hrají přátelská utkání
a turnaje. I zde je vidět, že se naši nejmenší fotbalisté stále zlepšují. Protože je
dětí v žákovském fotbale málo, vytvořili
jsme společenství s TJ Kunžak. Hrají s námi také žáci ze Studené. Jako vedoucí
družstva u těchto kategorií působí Miloš
Sedlák ml. Již třetím rokem hrajeme krajskou 1. A třídu starších a mladších žáků.
Domácí zápasy hrajeme střídavě ve Strmilově a Kunžaku. V zimní přestávce pořádáme ve Strmilově i v Kunžaku halové
turnaje.
Již podruhé na závěr sezóny pořádal
KRAFT Strmilov pro mladé fotbalisty Fotbalovou akademii za účasti trenérských
legend (František Straka a Martin Frýdek).
Starší žáci:
Jaro 2017: 8 zápasů, 11 bodů, skóre 18 –
41, 9 hráčů Strmilova

Podzim 2017 – 10 zápasů, 9 bodů, skóre
22 – 38, 11 hráčů Strmilova
V sezóně 2016–2017: 6. místo.
Hráči, kteří končí v žákovské kategorii
pokračují v dorostu Sokol Studená.
Muži odehráli v sezóně 2016–2017, 26
mistrovských utkání. Získali 41 bodů
a umístili se na 4. místě okresního přeboru. Podzim nám po herní stránce zatím
nejde podle našich představ. Po podzimní části jsme na 11. místě se 14 body
a skóre 23 – 28. Každý rok v rámci přípravy hrajeme okresní Český pohár.
Chci poděkovat všem, kteří se na činnosti TJ Jiskra podílejí a pozvat mezi nás
další, kteří nám pomohou s prací v naší
TJ, hlavně s prací u mládeže, ale u jakékoli jiné.
Za TJ Jiskra Strmilov z. s.
Jiří Čermák – jednatel

Poděkování
Ke konci ledna odjely Jindřichohradecké prvoligové dorostenky do nedalekého Strmilova na třídenní soustředění, zaměřené na fyzickou přípravu a doladění
herní přípravy před jarními ligovými odvetami.
Místní úřad i škola nám nabídly ideální podmínky pro toto soustředění, a tak
jsme prožili příjemné 3 dny. Družstvo bojuje o medailové posty 1. ligy mladšího
dorostu. A skoro stejná sestava pak drží 4.
příčku v 1. lize staršího dorostu.
Na soustředění chyběla Aneta Rytířová, které ve stejném termínu byla pozvána na reprezentační sraz dorostenek
do Nymburka. V tomto družstvu ještě patří k oporám strmilovská rodačka Simona
Březinová, která již také ochutnala reprezentační pozvánku, a která je zatím i nejlepší střelkyní 1. ligy mladšího dorostu.
Oddíl házené Jindřichův Hradec děkuje všem za vstřícnost a rychlá jednání.
Věříme, že i toto soustředění přispěje
k úspěšným bojům o ligové medaile.
Děkujeme, Karel Petržala - trenér
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Kemp házenkářských nadějí 2018
Čtyřdenní „Kemp házenkářských nadějí
2018“, který se uskutečnil v polovině ledna v Nymburku, se týkal také trojice házenkářek DHK Slavoj Žirovnice. Pozvánku
obdržely Kristýna Coufalová, Anna Heřmánková a Kristýna Čechová, jež se vešly
nejen mezi šedesátku účastnic, ale zůsta-

ly po zúžení i mezi elitními třiceti vybranými hráčkami ve věku 14-15 let. „Holky jsem
začal trénovat coby mini žákyně, měl jsem
na ně vysoké nároky. Některá děvčata to předem vzdala, s házenou skončila. Měla na to
sice kvalitou, ale nechtěla podstoupit tu dřinu. Byl mi často náročný přístup vyčítán, ale

nepovolil jsem. Teď jsem za to rád. Za vším je
velká dřina a spousta odříkání, proto bych
si přál, aby holky vydržely a jednou kvalitně
Českou republiku reprezentovaly,“ vyjádřil se
Zdeněk Coufal, trenér starších žákyň Žirovnice, k úspěchu svých tří svěřenkyň.
Zdeněk Coufal

Rozlosování OP muži podzim 2017
15. kolo

neděle1. dubna 2018, 16:00

SOKOL Stráž n. Nežárkou

16. kolo

sobota 7. dubna 2018, 16:30

JISKRA STRMILOV

17. kolo

sobota 14. dubna 2018, 16:30

JISKRA Chlum u Třeboně

18. kolo

sobota 21. dubna 2018, 17:00

JISKRA STRMILOV

19. kolo

sobota 28. dubna 2018, 17:00

AC Buk

20. kolo

sobota 5. května 2018, 17:00

JISKRA STRMILOV

JISKRA Nová Bystřice B

21. kolo

sobota 12. května 2018, 17:00

JISKRA STRMILOV

Dyje Staré Hobzí

22. kolo

sobota 19. května 2018, 17:00

FK Stará Hlína

JISKRA STRMILOV

23. kolo

sobota 26. května 2018, 17:00

JISKRA STRMILOV

24. kolo

sobota 2. června 2018, 16:00

FK Studená

25. kolo

sobota 9. června 2018, 17:00

JISKRA STRMILOV

26. kolo

neděle 17. června 2018, 15:30

SOKOL Halámky
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JISKRA STRMILOV
TJ Kunžak
JISKRA STRMILOV
FC Peč A
JISKRA STRMILOV

Lokomotiva České Velenice
JISKRA STRMILOV
SOKOL Suchdol n. Lužnicí B
JISKRA STRMILOV
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Zajímavosti z okolí

Klub historie letectví opravuje repliku válečné stíhačky
V polovině února 2018 zahájili členové
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
z. s. rozsáhlou renovaci repliky válečné stíhačky Spitfire Mk. V. K vidění bude nejspíše až od května 2019.
Klub se stal nejméně na dvacet let nájemcem repliky stíhacího stroje, který hrál
jednu ze statických rolí ve filmu Tmavomodrý svět. Spitfire byl speciálně vyroben
pro příběh z autorské dílny Jana a Zdeňka Svěrákových o československých válečných letcích RAF. Při natáčení útoku stíhaček Luftwaffe na britskou základnu RAF
letoun z větší části shořel.
Ve značně poničeném stavu získal Spitfire před osmnácti lety Zdeněk Pleticha.
Nechal jej na vlastní nemalé náklady zrestaurovat a poté umístit do hangáru na letišti v Praze-Točné. Časem byl nucen přesunout stroj na volnou travnatou plochu
letiště, kde však utrpěl mrazem a slunečními paprsky vážné škody na celé konstrukci a povrchové laminaci.
Jedná se o letoun v měřítku 1:1, rozměrech přibližně 9,5 metrů délky a 11 metrů
rozpětí křídel, vyrobený ze dřeva, polystyrenu a natřený kamuflážní barvou, která mu dodává autentický vzhled. Trupová imatrikulace „YT“ řadí stroj od září roku
1939 k 65. stíhací peruti „East India“, u níž
během 2. světové války operačně působi-

lo celkem deset československých pilotů.
Záměrem nynější rekonstrukce je vytvořit
na letounu takovou kamufláž a imatrikulaci, aby mohl být přiřazen k některému
z válečných letců z Jindřichohradecka.
Letoun byl z Prahy do Jindřichova Hradce
přepraven v listopadu 2016 a do poloviny
ledna 2018 byl uložen na bezpečném místě. Za tuto dobu se členové klubu pokoušeli získat od sponzorů finanční prostřed-

ky na bezpodmínečně nutnou rozsáhlou
renovaci. I když potřebná částka zatím
k dispozici není, od poloviny února 2018
opravy začaly. Jedná se o práci svépomocí
a s vírou, že se celé dílo podaří. Průběžné
informace o opravách bude možné získat
mimo jiné na stránkách Jindřichohradeckého zpravodaje či na webu našeho klubu: www.khl-jhradec.cz.
Vladislav Burian

Členové Klubu historie letectví a jejich přátelé krátce po přestěhování repliky Spitfire, 13. leden 2018.
Foto: Archiv KHL J. Hradec

Jindřichohradecký zámek odstartuje letošní sezónu na Velký pátek
Sezóna roku 2018 bude zahájena na Velký
pátek, 30. března. V letošním roce si budou
moci návštěvníci prohlédnout nově upravené pokoje první prohlídkové trasy, kterým se postupně vrací jejich funkce a podoba z počátku 20. století. Doufáme, že
pravidelné i nové návštěvníky potěší sku-

tečnost, že pokračujeme v obnovené tradici oblíbené velikonoční výstavy zvané
„Splašená vejce“, během níž zámecké interiéry první prohlídkové trasy obohatí
téměř tisíc vajec mnoha barev a velikostí
v roztodivných kombinacích. Výstava bude
trvat od 30. března do 15. dubna. Od Vel-

KOUPÍM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte.... volejte 728 637 119.
Pro tuto lokalitu hledám
SPOLUPRACOVNÍKA NEBO TIPAŘE,
který si chce dlouhodobě vydělávat
zajímavé finance, volejte 728 637 119.

kého pátku 30. března do Velikonočního
pondělí 2. dubna bude navíc mimořádně
zpřístupněna bez průvodců. Ti budou přítomni a připraveni odpovídat na otázky,
ale každý návštěvník bude moci procházet
interiéry tak dlouho a v takovém sledu, jaký si sám vybere.

OTEVÍRACÍ DOBA O VELIKONOCÍCH
FLOP

COOP

PA: 7.00 - 11.00.

PA: 6.30 - 11.00

SO: 6.30 - 11.00 a 17.00 - 19.00

SO: 6.30 - 11.00

NE: Zavřeno

NE: 7.00 - 11.00

PO: Zavřeno

PO: Zavřeno

str. 9

STRMILOVSKÉ NOVINY

Kultura

MARCEL ZMOŽEK 27. 4. 2018 od 19.00 hod. kinosál STRMILOV
Marcel Zmožek je zpěvák, hudební skladatel, textař, producent a dramaturg. Vystupuje v Čechách, na Moravě a Slovensku se
svými léty prověřenými hity jako např. Panenka z kouta, Čechoslováci, Láska je největší dar, Dlaně, Už mi lásko není 20 let, To
býval ráj a řadou dalších. Jeho hudební začátky však začínají už v dětství - od šesti
let zpíval se souborem Buřinky Petra Dudeška. Byl tam dívčí sbor Berušky a mezi
nimi jediný kluk - Marcel Zmožek. V sedmi
letech mu vyšel sólový singl u firmy Panton. V období dospívání jezdil se skupinou
Kroky Františka Janečka spolu s Ivetou
Bartošovou, Sagvanem Tofim, Markétou
Muchovou, Pavlem Horňákem... Zpíval
písničky Hříchy mládí a Vypusťte fantoma
z láhve. Později založil kapelu Bolero, kde
byl kapelníkem Roman Holý. Marcel Zmožek spolupracoval také s Františkem Kaslem, se kterým zpíval v duu píseň Příběh
šedesátých let, např. na Děčínské kotvě.
Podílel se na celé řadě desek nejrůznějších interpretů. Proslavil se také v pohád-

kách „Co takhle svatba princi?“ a „Ať přiletí
čáp, královno!“, kde nazpíval několik písní
hlavní postavy - prince Davida (Miroslav
Vladyka). Marcela Zmožka v neposlední

řadě proslavily jeho texty napsané pro jiné interprety - pro Jiřího Zmožka (To býval
ráj, Dál točí se svět, Bez nálady...), Jakuba
Smolíka (Ave Maria, Prý chlapi nebrečí, Ří-

kej mi táto, Slzy sedmi bolestí, Když andělé pláčou, Když se láska vrací k nám), Jiřího
Krampola (Není malých rolí). V roce 2009
se jako zpěvák vrací na combackovém CD
svého otce „Jiří Zmožek - Hvězdy mého života“. Ve stejném roce vychází Marcelovi
první první sólové album s názvem „Tak
šťastnou cestu“.
V roce 2011 vychází v hudebním vydavatelství Popron CD Dlaně.
Od roku 2012 splupracuje s hudebním vydavatelstvím Česká Muzika, kde mu vychází ve stejném roce nové sólové album
Láska je největší dar a v roce 2013 další album Sváteční písničky. Od roku 2014 pravidelně vystupuje v TV Šlágr kde má svůj
vlastní pořad Šlágry mého života.
V roce 2015 vydává album duetů se zpěvačkou Márou, Zamilované duety. V roce
2016 přichází s albem Čechoslováci a pravidelně vystupuje se svým komponovaným pořadem, kde zpívá a baví obecenstvo svým laskavým humorem.
Petr Vinkler

OPEN AIR Strmilov pozor termín = 16. 6. 2018
V letošním roce přitvrdíme, do Strmilova jsme pozvali skupinu TRAKTOR! Celých šest měsíců jsme se snažili o různé možnosti, nakonec
pro nedostatek termínů jsme se dohodli se skupinou TRAKTOR. Na podzim tato kapela vyprodala KC Jitka v Jindřichově Hradci. V Českém slavíku se umístila na krásném 8. místě. Předprodej vstupenek za 290,- Kč bude tradičně v COOP a FLOP, na internetu TICKETSTREAM,
na místě bude stát vstupenka 350,- Kč. Před skupinou TRAKTOR vystoupí místní znovuzrozený KULHAVEJ ORFEUS a GORILLA CRASH.
Za rok 2017 byly vyhlášeny prestižní ceny Žebřík 2017 a za nejlepší akci roku byla vyhlášena skupina DIVOKEJ BILL se svojí „DIVOKEJ BILL
Lobkowicz tour 2017“!!! Jsme patřičně hrdí, že jsme mohli být součástí této tour.
Petr Vinkler
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Pozvánka na Školní ples 2018
Výbor SRPŠ při ZŠ Strmilov zve na Školní ples 2018, který se koná v sobotu 17. 03. 2018 od 20.00 hod. v KD Strmilov. Vstupné
je 100,- Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat na MěÚ Strmilov. K tanci a poslechu hraje skupina Baret z Jindřichova Hradce.
Čeká na Vás tradiční tombola, domácí kuchyně, předtančení žáků ZŠ Strmilov a další kulturní vystoupení. Zpestřením večera bude
jistě i fotokoutek fotografa Martina Kozáka – viz. foto organizačního tým.
Srdečně zvou pořadatelé

Křížovka
Z DŮVODŮ REPREZENTACE NECHAL
OLDŘICH III. Z HRADCE JEDNU
KOMNATU GOTICKÉHO PALÁCE
VYZDOBIT NÁSTĚNNÝMI MALBAMI.
TATO SÍŇ JE JEDNÍM
Z NEJCENNĚJŠÍCH HRADNÍCH
POKLADŮ A ŘADÍ SE
K NEJPOZORUHODNĚJŠÍM...
3. ČÁST
TAJENKY

POVEL
PRO PSA

NORSKÝ
OSTROV

PRACOVNÍ
SKUPINA

OZNAČ.
PRO
HEKTAR

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

DRUH
SLITINY

MRTVÝ
(NĚM.)

PAPOUŠEK

POPĚVEK

OBDOBÍ

KOČKOVITÁ
ŠELMA

DVEŘNÍ
ZÁVĚS
NEZVALOVA
HRDINKA

ŽAL

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ
KAPUCE
(ANGL.)

NĚMECKÝ
SPISOVATEL
NEPRAVÉ
ZLATO

NEJMENŠÍ
MINCE
ÚČASTNÍK
HRY

4. ČÁST
TAJENKY

NÁZEV
HLÁSKY (X)
MODEL

KUSY LEDU
ASIJSKÝ
BUVOL
PLYN. OHŘÍVAČ VODY

RMUT
VOŇAVKÁŘ.
SUROVINA
CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO
KAP. PONOR.
NAUTILUS

PRAŽSKÉ
ŽELEZÁŘSTVÍ
VYZNAMENÁNÍ (MN. Č.)
ZNAČKA
(ANGL.)

POČÍTAČ.
PAMĚŤ
FR. ŠLECHT.
PŘÍDOMEK

STOJÍCÍ
NA STÉM
MÍSTĚ

VĚNOVANÝ
PŘEDMĚT
ASIJSKÉ
ŽEN. JMÉNO

PRAVDĚPODOBNĚ
KOUZ. BUDH.
SLOVO
MOTOCYKL
(OBECNĚ)
V HUDBĚ
(PIANO)

KUŽEL
NAHOŘE
ZAOBLENÝ
1. ČÁST
TAJENKY

TUNA
HAROLD
LLOYD

OPAK HUSTÉ

ROD
HEYERDAHLŮV
VOR

NAPOLEONŮV
MARŠÁLEK
PROUD

5. ČÁST
TAJENKY

RUSKÝ
SOUHLAS

AFRICKÝ
STÁT
PENĚŽNÍ
SOUSTAVA

ST. SPZ
SVITAVY
SPORTOVNÍ
PLACHETNICE

OZN. PRO
CENTRÁLNÍ
TOMOGRAF

OZNAČ.
DRUH
PRO
POLOMĚR KVĚTENSTVÍ

TYP AUTA
FORD
DÁVAT
DO OBALU

OBTÍŽNÝ
HMYZ
SOUHVĚZDÍ
ZVÍŘETNÍKU

REGISTR.
TUNA
PROSTORNÁ
MÍSTNOST

HNĚV
(LATIN.)

OBEC
U PACOVA

CYSTA
V MAZ.
ŽLÁZE
ZAKALENÉ

A TAK DÁLE

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

KOLEM

ŘECKÉ
PÍSMENO
(É)

JSOUCNOST
(BYTÍ)

ZPĚVOHRA

NARKOTICKÁ
LÁTKA

SKOTSKÁ
ST. SPZ
MUŽSKÁ
STRAKONICE SUKNĚ

2. ČÁST
TAJENKY

STARÁ
VÁLEČNÁ
LOĎ

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

KONEC
(ANGL.)

OBČANSKÝ
VÝBOR
OZN. PRO
AMPÉR

BALON
ŽENA

ANGLICKÝ
ZÁPOR
SPZ
PRAHAMĚSTO

NÁPOVĚDA:
DALÍ, MANN, IRA, NEY,
LEKA, NAO, END,
MARK, ALNI, HOOD

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018
Římskokatolická farnost Strmilov, Farní kostel sv. Jiljí
Květná
Žehnání ratolestí,
(pašijová)
25. 3.
8 hod.
průvod, pašije
neděle
Zelený
Památka poslední
Kunžak
13. 4.
čtvrtek
večeře Páně
18 hod.
Velký pátek 14. 4. Velkopáteční obřady
15 hod.
Den setrvání
Bílá sobota
15. 4.
do 14 h.
u Božího hrobu – adorace
Slavnost zmrtvýchvstání
Velikonoční
Páně (celebruje Mons.
Kunžak
15. 4.
vigilie
Pavel Posád, pomocný
19.30 h.
biskup)
Velikonoční
Slavnost zmrtvýchvstání
16. 4.
8 hod.
neděle
Páně
Pondělí
Pondělí ve velikonočním
Valtínov
17. 4.
velikonoční
oktávu
9.30 hod.
Kéž Velikonoční události – láska do krajnosti v smrti na kříži
i sláva zmrtvýchvstání – naplní každého z vás nadějí a pokojem pro každý všední den, zvláště pak ve chvílích náročných!
Přeje a vyprošuje P. Jozef Gumenický, administrátor farnosti
STRMILOVSKÉ NOVINY - Vydává Město Strmilov, Náměstí 60, 378 53, IČO: 00247511. Redakce: KRAFT Strmilov, e-mail: noviny@strmilovsko.cz. Povoleno Ministerstvem kultury e. č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 500. Kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Rain tiskárna Jindřichův Hradec. Cena jednotlivých
výtisků SN - zdarma. Toto číslo vychází v březnu 2018. Uzávěrka příštího čísla: 8. 6. 2018. TERMÍN VYDÁNÍ: 16. 3. 2018.

