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NOVINY
ČTVRTLETNÍK

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
současnost a budoucnost
V tomto čísle Strmilovských novin vám chceme představit pana Karla Karáska, který vede dlouhodobě místní Zemědělské družstvo
Strmilov. V letošním roce oslavil kulaté sedmdesáté narozeniny a družstvo vede 25 let.
Zemědělské družstvo samozřejmě ovlivňuje
život v našem městě. Nabízí pracovní příležitosti a má velký vliv na životní prostředí v našem okolí.

Sedmdesát let je dlouhá doba, jak vzpomínáš na školu?
Základní školu jsem vychodil ve Strmilově,
poté jsem se šel učit opravářem zemědělských strojů v Jindřichově Hradci. Po škole
jsem plánoval nástavbu s maturitou, bohužel v té době mi umřel otec a musel jsem
pomáhat v rodině. Teprve po vojně jsem
mohl ve studiu pokračovat. V Českých Budějovicích jsem vystudoval pětileté všeobecné strojírenství. U maturity po mě v 26
letech chtěli mimo jiné zkoušku z Ruského jazyka a po roce učení jsem ji nakonec
zvládl chvalitebně. Po škole jsem nastoupil
do Kooperačního střediska ve Strmilově jako mechanizátor. Po rozpadu Kooperačního
střediska jsem zůstal v JZD Strmilov jako vedoucí dopravy a nákupu. V roce 1985 jsem
vážně onemocněl a zpátky do života mi pomohl onklog dr. Vágner. Do roku 1992 jsem
v JZD pracoval jako vedoucí dílen. Po roce
1992 proběhla transformace družstev, družstvo jsme zachránili a funguje až do dnešních dnů. Samozřejmě se vzdělávám celý
život, účastním se jak vzdělávacích školení, tak i pracovních cest pořádaných MZ. Vi-

děl jsem, jak pracují zemědělci v USA, Anglii
i v severských zemích.
Co rodina?
Jsem ženatý 45 let, máme dvě dcery a pět
vnuček. Obě dcery žijí v Praze a mají tam
vlastní rodiny. Do Strmilova se rádi vracejí
ale asi tu už nezůstanou.
Seš velký fanda sportu?
Jako dorostenec jsem hrál závodně fotbal,
na vojně jsem se věnoval intenzivně hokeji. Hrál jsem v Českých Budějovicích i s Jardou Pouzarem. Mohl jsem nastoupit po vojně do Dynama České Budějovice, ale vrátil
jsem se domů do Strmilova. Při fotbalovém
utkání se Studenou došlo k vážnému zranění mého kolena, a to ukončilo mou sportovní kariéru. Sport i nadále sleduji, sportovní
areál je v sousedství a já navštěvuji většinu
utkání našich fotbalistů.
Družstvo s malými přestávkami vedeš 25
let?
Ano, družstvo vedu dlouhou dobu, samozřejmě myslím na svého nástupce a připravuji pozvolné předání postu předsedy.
V plánu mám funkci předat do dvou let. Není snadné najít kvalitního a odborně vzdělaného člověka, který věnuje svůj život zemědělství. V současné době má družstvo 61
členů, 26 zaměstnanců z toho 6 zaměstnaných členů. Hospodaříme na 860 hektarech
a máme 700 ks dobytka. V živočišné výrobě máme chovné jalovice a býky na výkrm.
Obilí děláme pro svou potřebu, řepka je
ekonomicky výhodná. Na řepku, která u nás
není tak háklivá, požíváme poloviční množství postřiků než jinde v republice. Naši zaměstnanci mají průměrnou měsíční mzdu
ve výši 21 680,- Kč. V minulých letech jsme
z mírných zisků tvořily rezervní fondy, v minulém roce se poprvé zisk družstva rozděloval. Předpokládám že i v příštích letech se
budou zisky rozdělovat a zvýší se i průměrné mzdy. Na zisk ZD se podílí mnoho faktorů. V první řadě výkupní ceny, jsme v tlaku
řetězců, kteří tlačí na ceny výrobků a zpracovatelé samozřejmě tlačí na ceny výkupní.
Tím ovlivňují naše hospodaření. Další neče-
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STRMILOVSKÉ NOVINY
kané výdaje máme s vodou, musíme investovat do pitné vody pro naše zvířata.
Po výstavbě Nového Sídliště se nám voda ze studní ztratila a my hledáme nové
zdroje, což nás vyjde na několik desítek
tisíc. Družstvo investovalo i do nového
„hnojiště“, které splňuje náročné předpisy o hospodaření s hnojivy. Zde se hnůj
fermentuje a teprve po fermentaci se
může rozvážet do polí. Bohužel zápach,
na který si někteří občané stěžují není
z hnojiště, ale zřejmě ze zapařené siláže,
nebo k zápachu dochází při vypouštění
močůvky.
Hodně se mluví v souvislosti se zemědělstvím o dotacích, jak ZD a dotace?
Dotace bývají zdrojem korupce. U nás
jsou rozděleny dotace na mnoho podskupin v sousedním Rakousku zemědělci dostávají dotace na produkci. Takto je
to spravedlivější. Naše dotace, jak jsou
rozděleny, tak jsou nepřehledné. Dotace jsou kontrolovány a často ponižovány, to souvisí s navýšením státních úředníků. Toto prostředí vyvolává spekulace
o korupci. Můžeme dlouho hovořit, jak
se dotace rozdělují, jak je to v zahraničí
ale my musíme hospodařit s tím co máme a na co máme nárok.
Co plánujete do budoucnosti?
Plánujeme samozřejmě jak dlouhodobě,
tak i máme plány roční. Podařilo se nám
družstvo stabilizovat, a teď může přijít
rozvoj. Postavili jsme nové uložiště, dokončujeme výstavbu nových vodních
zdrojů. Máme zpracovaný projekt obnovy
(foto) a do budoucna by mohla v areálu
ZD vyrůst malá bioplynka pro naše potřeby. Je škoda že původní plány na drůbežárnu v roce 1994 a s tím spojené aktivity si občané neodsouhlasili, přineslo by
to pro Strmilov plno výhod. Byl by tu obchvat okolo ZD a všechna doprava by se
odklonila mimo střed města. Bylo by krmení, které draho kupujeme a další výho-

dy. Drůbežárna se postavila u Jaroměře
a místní občané z ní mají užitek.
Co říci závěrem?
Jsme ve Strmilově, malém městečku kde
by si měly všichni vycházet vstříc. Nebylo
tomu tak vždy. Dnes bezproblémově spolupracujeme s Městem i s ostatními or-

ganizacemi ve Strmilově. Komunikace se
výrazně zlepšila. Dokonce jsme se s mysliveckým sdružením dohodly brigády. Závěrem přeju všem pevné nervy v rozkopaném Strmilově a toleranci k Zemědělskému
družstvu, jsme přece jenom na venkově.
Petr Vinkler

Volby do zastupitelstev obcí
V pátek 5. října 2018,14.00 - 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018, 8.00 - 14.00 hodin proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Ve městě Strmilov budou dva volební okrsky:
• okrsek č. 1 pro občany Strmilova, Palupína, Malého Jeníkova a Leštiny – volební místnost v zasedačce městského úřadu Strmilov na adrese Náměstí 60, Strmilov
• okrsek č. 2 pro občany České Olešné – volební místnost
v knihovně v České Olešné na adrese Česká Olešná 11
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
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republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Hlasovací lístky spolu s poučením budou každému oprávněnému občanovi doručeny do místa bydliště nejpozději tři
dny před konáním voleb. Při nedoručení hlasovacích lístků
je možné si je vyzvednout na městském úřadu ve Strmilově
a také ve dnech voleb přímo ve volebních místnostech.
Způsob hlasování
Do zastupitelstva města Strmilov se volí 15 členů a jsou
možné tři způsoby volby:

1. zaškrtnout křížkem u názvu jedné volební strany –
tím dáváte této volební straně všech 15 hlasů
2. zaškrtnout maximálně 15 kandidátů křížkem u jména z jakékoliv volební strany
3. kombinace předcházejících způsobů, to je zakřížkovat celou jednu volební stranu a k tomu několik jednotlivců z jakékoliv jiné volební strany (příklad 3)
a tím volíte tyto tři jednotlivce a ze zaškrtnuté strany
volíte 12 prvních kandidátů.
Jaromír Krátký, starosta
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Hledají se chytrá řešení pro Strmilov
V Napadlo vás někdy, že by se dalo město nebo vesnice označit jako chytré? Zní to
podivně, vždyť obec není člověk, aby měla
lidské vlastnosti. A přesto ve světě i České
republice taková města najdeme, pyšní se
svým přívlastkem „SMART“ (anglicky chytrý)
a ukazují ostatním cestu v řadě oblastí. Tato
sídla kladou důraz na řešení, která se vyznačují důvtipem a snahou o růst kvality života
obyvatel s pomocí sociální a technologické
infrastruktury, usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst.
Koncept chytrých měst je ve velké míře postaven na využívání moderních technologií.
Ve velkých městech už pronikl do většiny
odvětví. Chytrá řešení najdeme v dopravě,
logistice, energetice, správě budov, lidé zde
žijící využívají řadu inteligentních systémů,
aby jejich život byl snazší. Je přeci příjemné,
když na zastávce hromadné dopravy vidíte
odpočítávání, kdy přijede další spoj nebo při
hledání parkování Vás mobilní aplikace navede na volné místo k parkování.
Ale co s tím u nás ve Strmilově? Tady sotva
potřebujeme internet věcí, který nám pomůže řešit dopravní zácpy. I zde však najdeme smart přístup v mnoha oblastech života obce, která mohou být inspirací vesnicím
i městům naší velikosti. A že to není jen dojem autorky tohoto článku lze odvodit z toho, že Jihočeský kraj podpořil na rok 2018
náš projekt „Smartvillage Strmilov – chytrá řešení pro malá města“. Realizujeme ho

na úřadě v oblasti ochrany a bezpečnosti
dat, vyzkoušením metody ABCD (Asset-based community development, volně přeloženo rozvoj komunity založený na aktivech),
hledáním synergických efektů ve spolupráci
s akademickým partnerem a vzděláváním.
A k čemu jsme zatím došli?
K tomu, že i ve Strmilově má smysl zapojovat občany do veřejného života. Krásný příklad máme v parku U Koule. Ten vymysleli
a svou dobrovolnickou prací také zrealizovali převážně místní lidé. A vzpomínáte, jak
vznikal rozvojový plán Strmilova do roku
2020? Určitě budou vědět ti, co přišli jednu

sobotu do základní školy a pod vedením facilitátorky definovali silné i slabé stránky života ve městě. Hledali možnosti dalšího
rozvoje, pátrali po potenciálu našeho místa
k životu. Více jak polovina domluvených cílů
je splněna, oživit si tehdejší plány může každý na webu města. A každý, kdo chce a umí
přispět k jejich naplnění svým aktivním zapojením, je vřele vítán. A čím ještě můžeme
být příkladem ostatním obcím? Třeba péčí o dopravu malých školáků obecním vo-

zem, dovážením několika starších lidí z Leštiny do Strmilova k lékaři a na další pochůzky,
podporou komunitního života obce, aktivací občanské společnosti.
Klíčem k úspěchu jsou lidé. Podle toho, kdo
tu žije a jak je ochoten se na životě obce
(například při hledání chytrých řešení) podílet, může i veřejné věci posouvat dál. A jakým směrem náš projekt pokračuje? Co
místní pálí tak, že jsou ochotni věnovat svůj
čas a energii ve prospěch vyřešení problému? A kde se to dozvíme? Jedním z takových míst, kde lidé hovoří o tom, co je trápí, je místní knihovna. Poslední dobou zde
padly náměty, které nelze zahodit do koše s názvem „stěžujeme si, ale nic pro řešení neděláme“. Proto vás teď mohu všechny
pozvat na debaty o vodě, o lidských vztazích, o zeleni v obci. Jak bojovat se suchem
se pokusíme pro Strmilov vymyslet ve spolupráci s Ing. Ondřejem Semotánem dne
1. 11. od 18 hodin. Jak mít dobré vztahy
s ostatními i sám se sebou se z vývojové
psychologie dozvíme od lektorek z Centra
pro rodinu 22. 10. 2018 od 18 hod. Kdo další
je ochoten se podělit o své nápady? Ne vše
stihneme do konce roku, ale vznikající zásobník témat a potenciálních projektů pro
Smartvillage už vzniká, přispět do něj může každý z nás. Stačí zajít do knihovny nebo
na úřad, akční lidé jsou vítáni vždy i mimo
úřední hodiny.
Jaroslava Sedláková

Kanalizace a její peripetie
Vážení spoluobčané,
jsme tu s dalším dílem, které jsem nazval kanalizační peripetie. Název jsme zvolili proto, abychom Vás informovali
nejen o průběhu stavby, ale také o problémech stavby i radosti z vykonaného díla.
„Velká stavba, velké starosti“, by patrně prohlásil klasik.
Ovšem není to nic, s čím bychom nepočítali a na co bychom
nebyli připraveni. Co ale nedokážeme už asi více ovlivnit je
trpělivost Vás všech. Vím, že je to náročné. Všude je nepořádek, prach, špína, vše trvá déle, než naše nervová soustava
leckdy dokáže unést. Kdo z Vás stavěl, nebo alespoň z části
přestavoval chalupu, ten pocit zná. Slova „už aby to bylo“
jsou na denním pořádku. Máme to stejné a věřte, že děláme, jak my tak i firma VHST, vše co je v našich silách, aby
se Vás vše dotýkalo v co nejkratším čase. Je doba, kdy se
buduje spoustu staveb, rozběhlo se mnoho projektů a s tím
také nastala situace, na kterou trh asi nebyl úplně připraven. Je velká potíž se stavebním materiálem (firmy nestíhají vyrábět), s kvalitní pracovní silou (mnohdy i s tou ne-

kvalitní. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 1% a každý kdo
pracovat chce už práci má).
Nejožehavějším problémem, krom už výše zmiňovaného nepořádku, je přístup k Vašim vlastním nemovitostem a dodávky vody. Myslím, že pracovníci dodavatelské firmy se velice snaží a jsou vstřícní dohodě, aby přístup byl, pokud to je
alespoň trochu možné. Nebo tento stav zkrátili na minimum.
Větší problémem je někdy dodávka vody v Kunžatecké ulici. V této části se kompletně opravuje vodovod a větší zásah
do této inženýrské sítě se nyní provádí i v ulici Brana. Pokud
je výpadek předpokládaný, tím že je velká část hotová, jsou
vždy občané dotčených nemovitostí předem na tento stav
upozorněni. Někdy se ale stane, že stavební dělníci potřebují vodu vypnout na krátký moment (ne delší než půl hodiny),
tuto skutečnost neoznamují. Mají pro to prostý důvod. Než by
všechny oběhli, už zase voda teče. Nicméně se za tuto skutečnost omlouváme, děkujeme za trpělivost a pochopení.
Stav komunikací. Prachu je opravdu hodně. A letošní rok
s přemírou sucha tomu všemu jenom pomáhá. (Otázkou

je, co je lepší, prach, anebo bláto.) Výkopy se samozřejmě
asfaltovat budou, ale dejme jim nějaký čas, aby si zemina mohla posedat a asfalt se dával do dobře zhutněného
povrchu.
Malá zastávka nad historií. Po několik generací sloužily
kostky na „Braně“ jako povrch komunikace. Tato skutečnost už nebude platit, protože jedna z podmínek pro vstup
do komunikace od Jihočeského kraje jako vlastníka byla, že
jako následný povrch po kompletní rekonstrukci bude asfalt. Kostky se nám za zvýhodněnou cenu povedlo vykoupit
a uskladnit. V budoucnu je plánováno, jejich použití na rekonstrukci náměstí a tak tento historický prvek ve Strmilově zachovat.
Na závěr, bych chtěl poděkovat všem občanům Strmilova,
kteří nám pomohli v tomto plodném volebním období jakkoli naše město zvelebovat, reprezentovat a dále rozvíjet.
Přeji krásný podzim i dny následující.
Martin Novák, místostarosta města
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Historie

Něco málo z místní historie - 5. část
Kameny, kříže…
Již pravěcí lidé vnímali nad sebou záhadné síly, které ovlivňovaly jejich životy. Věřili, že sídlí ve výšinách, na nebi. Přinášeli jim
oběti, aby si vyžádali jejich pomoc v nelehkých životních situacích. Obětní místa bývala proto na kopcích. Některé kameny, původně geologického původu, bludné, byly
k náboženským účelům upravovány a byly na nich hloubeny mísy, spojené žlábky.
Podle archeologů byla v mísách krev obětin, která posléze vytékala žlábky. Nebo
v nich byla držena dešťová voda, která byla
působením „božských sil“ proměněna v léčivou. Takové kameny se vyskytovaly i v našem kraji, ve větším počtu zejména poblíž
Valtínova. J. N. Wolrich v Památkách archeologických a místopisných uvádí - u Strmilova. Ještě v devadesátých letech našel jeden
tento kámen můj syn v okolí Zvůle. Bohužel
ho tenkrát nevyfotografoval a dnes již nebylo možné mísy ani žlábky najít, pokud byly na skalním útvaru, jehož fotografii přikládám. Mimo tyto kameny s mísami zde byly
i jiné kamenné objekty, o kterých již nelze
zjistit, zda byly přírodní nebo snad megalitické, postavené kdysi v dávné minulosti. Jako příklad jsem uvedla již v jednom z předchozích dílů Vysoký kámen nebo Čertův
kámen na Šibenném vrchu. Podle pověstí
uctívaly tyto kameny „pohané“ - obyvatelé
dávných Zimmerwald.
Cituji - Docházeli v noci s lucernami na tato posvátná místa a obětovali svým bohům ještě dlouho po příchodu křesťanství do našeho kraje, snad až do 7. století
(za předpokladu, že k nám víra přišla dříve
od západu ne až s Cyrilem a Metodějem,
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jak uváděli obrozenci). Proč v noci? Zřejmě
proto, že církev uctívání pohanských kultů
přísně trestala.
Na původních, již dříve od pohanů uctívaných místech, byly později stavěny křesťanské symboly. Nejdříve křížové kameny,
později kamenné kříže a s rozvojem průmyslu v 19. století kříže litinové. Kříže byly budovány často na rozcestích, což mělo
podle esoteriků magický význam. Na místech hrdelních zločinů byly stavěny smírčí
kříže, kterými se rodiny vrahů vykupovaly z viny svého příbuzného. Další se stavěli k uctění památky padlých ve válkách nebo jako vděk za šťastný návrat z válečných
střetů. Jinou alternativou byla Boží muka
nebo kapličky.
Nejstarší dochovaná jsou Boží muka v Černé ulici, pozdně gotická, ze 16. století s cechovním znakem pekařů. Kamenný kříž
u stezky přes pole ke Komorníku pochází z r. 1677. Byl v průběhu staletí několikrát
opravován, 1832, 1945 a okolo něj je krásně
upravené prostranství s kameny a lavičkou
k odpočinku pocestných. Na kopci nad Komorníkem stával velký kříž dřevěný, na místě, kde se dnes pálí čarodějnice. Mohlo se
jednat o smírčí kříž, stala se na tomto místě
nějaká tragédie?
Na cestě ke hřbitovu stojí Boží muka, podle
špatně čitelného nápisu z roku 1712.
Před pár lety postavená Křížová cesta vedoucí ke hřbitovu, sestavená z vyřazených
křížů ze hřbitova, hezky zapadá do rázu krajiny a vypadá jako by tam byla odnepaměti.
Příkladem křížů na rozcestích jsou dnes již
jen litinový kříž s kamenným podstavcem,
z něhož již nelze vyčíst data, na křižovatce

na Vlčice a Boží muka poblíž, na rozcestí mezi silnicí vedoucí k hlavní na Jarošov a vyasfaltovanou cestou od zahrádkářské kolonie.
Stále dobře je udržovaná kaplička Svaté Anny u cesty na Českou Olešnou, u které se každoročně konají annenské mše.
Blízko evangelického kostela, spíše u Šibeňáku, stojí kamenný kříž barokního vzhledu, evidentně několikrát opravovaný, u něhož také nelze zjistit bližší údaje.
Za zmínku stojí také litinový kříž s kamenným podstavcem před katolickým kostelem. Věnovala ho rodina vídeňského
„fabrikanta“ s bavlněným zbožím Josefa Lesofského, jehož rod pocházel ze Strmilova,
a jeho paní Kateřiny v roce 1850. Kříž, který snad kdysi stával u rybníka Hlubokého,
jsem již nenašla.
Mimo téma uvádím další církevní památky,sochy Jana Nepomuka – z 1. poloviny 19.
století u Adamova mlýna a z 2. poloviny 19.
století u mostu přes Hamerský potok.
A nejcennější církevní památka, na náměstíSocha Svaté Trojice z počátku 18. století. Byla zde umístěna až v roce 1865 a mělo se
jednat o – cituji – ohlas práce sochaře Z. Lichtenberga.
I naše dva kostely, ranně románský Svatý
Ondřej a po požáru v roce 1835 nově zbudovaný kostel sv. Jiljí jsou pozoruhodné církevní památky a doklad řemeslné zručnosti
našich předků.
Važme si všech těchto pamětihodností zanechaných předchozími generacemi.
Co zbude po nás?
Příště něco o řemeslech.
Jarmila Kaprálová
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Oslavy 100 let republiky také ve Strmilově
Město Strmilov spolu s dalšími organizacemi a spolky připravuji také ve Strmilově
velkou oslavu stého výročí vzniku Československa. Oslava proběhne v prostorách
strmilovského náměstí přesně na den výročí, to je v neděli 28. října 2018.
V 15.00 hodin bude ve velkém obloukovém přístřešku za kostelem slavnost zahájena připomenutím událostí před říjnem
1918 a také připomenutím významného občana a starosty Strmilova Františka
Staňka, který byl jedním z hlavních organizátorů vzniku Československa.
V dalším programu vystoupí děti z mateřské školy, žáci Základní školy, Krojovaná družina z Jarošova nad Nežárkou, nový
strmilovský pěvecký sbor a vše bude proloženo živou hudbou se zpěvem.

V prostorách náměstí bude také slavnostně vysazena vzrostlá lípa, u které bude tabulka připomínat den zasazení pro další
generace.

Vyvrcholením programu bude odpálení velkého ohňostroje s hudbou přímo
na náměstí a to přibližně v 17 hodin 40
minut.

Po celý program vám dobrovolní hasiči ze
Strmilova budou nabízet jídlo a pití, ale
můžete i po skončení oficiálního programu posedět při občerstvení a živé hudbě
a případně si pod obloukovým přístřeškem i zatančit.
V průběhu celého odpoledne budou
na náměstí také stánky s domácími výrobky, ukázky řemesel. Bude otevřeno
strašidelné podzemí pod sochou Nejsvětější Trojice a v prostorách městského úřadu bude připravena výstava historických
fotografií.
Městský úřad a všichni, kteří oslavy připravují, vás srdečně zvou na tuto jedinečnou
akci.
Jaromír Krátký
Starosta města

Městská policie

Městská policie informuje
V poslední době řešíme většinu případů zařazených do kategorie občanskoprávních
sporů, které rozsoudí po podání žaloby soud.
Tomuto se snažíme předcházet a spory
urovnávat smírem. Jako příklad bych uvedl
stínění sousedova pozemku zelení, nejčastěji tújemi a nebo živým plotem, umístnění
hnojiště na hranici pozemku, chov včelstev
v zastavěné části obce, chov psů (nadměrné
štěkání), dále řešíme následky různých činností jako je prašnost, hluk, vytopení sousedova bytu atd. Myslím, že urovnat takový
spor s naší pomocí je pro občany daleko prospěšnější, rychlejší a hlavně úspornější, pokud je vůle obou stran se domluvit.
Na MP se také většinou naši hlavně starší občané obracejí s problematikou týkající se uzavírání smluv, např. s energetickými
společnostmi (vypovězení smlouvy), problémy týkající se provozu motorových vozidel - pokuty, bodový systém, zákonné pojištění, převody vozidel a škodní události při
dopravních nehodách. I v takovýchto případech jsme schopni poradit.
Bohužel musíme řešit případy, které spadají do oblasti protiprávních jednání a to jak
ve Strmilově, tak v okolních obcích. Často
jsou řešeny případy volného pobíhání psů
ale i hospodářských zvířat, zábor veřejného prostranství, parkování na nevhodných
místech, poškozování cizího majetku, porušování ustanovení obecně závazné vyhláš-

ky, ale i slovní a fyzická napadení s drobným
ublížením na zdraví. Některé přestupky řešíme blokově, jako příklad uvedu chovatele z N. Olešné, který v několika případech
nezajistil hospodářská zvířata proti volnému pohybu po obci a tím porušil opakovaně obecně závaznou vyhlášku. Po mnohočetném domlouvání o sjednání nápravy byl
případ řešen blokovou pokutou a protože
přesto k nápravě nedošlo, musela být pokuta uložena opětovně.
Závažnější případy musíme zadokumentovat a předat ke správnímu řízení, jako příklad uvádím napadení spoluobčana se zraněním v České Olešné, které si vyžádalo
lékařské ošetření. Postoupení věci do správního řízení se nevyhnul ani případ v naší ZŠ,
kdy ze strany žáka staršího patnácti let došlo k úmyslnému ničení zařízení školy.
Dále bych se chtěl zmínit o čistotě v našem
městě a to hlavně na náměstí. Jedná se především o pohozené obaly potravin a nápojů, nedopalky cigaret a víčka od alkoholických nápojů. Určitě to není dobrá vizitka,
když naše upravené náměstí hyzdí takový
nepořádek. V této souvislosti připomínám
Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2017
platnou ze dne 15. 5. 2017, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na území
centrální oblasti města Strmilova (náměstí,
průchod z náměstí mezi lékárnou a prodejnou potravin až k ulici Nová), oblast v blíz-

kosti ZŠ a MŠ (ul. Tyršova, Sportovní a Popelínská), tudíž se tento zákaz vztahuje i před
prodejnou Flosman. Bohužel v letošním roce už muselo být porušení vyhlášky řešeno
blokovou pokutou.
Mám ještě dvě prosby k veřejnosti. V prvním
případě se týká krmení koček na veřejných
prostranství, prosím NEKRMTE je. Toulavé
kočky mohou lidi nakazit např. Borreliózou,
toxoplazmózou. Nebezpečná jsou tato zvířata zejména pro děti, které si hrají na pískovištích, kam se divoké kočky chodí vyměšovat. Samozřejmě kde se kočky krmí, tam se
i stahují a vyměšují.
Druhá prosba se týká parkování vozidel
v zimním období, kdy je nutná údržba komunikací. Již tak někde úzké ulice musí
být průjezdné jak pro pluh, tak pro techniku provádějící posyp a ještě vemte v potaz,
že nestačí pluhem pouze projet, ale musí
zůstat prostor pro odhrnutí sněhu. Pokud
někdo za stěračem svého vozidla najde lístek s upozorněním na nevhodné parkování
vzhledem k zimní údržbě, neberte to jako šikanu ale snahu o nápravu věci. Toto upozornění se mi zdá konstruktivnější než strytkně
vyžadovat znění zákona č. 361/2000Sb. §25
odst. 3) (při stání (parkování) musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh nejméně
3 m pro každý směr jízdy), celkem tedy 6 m.
Děkuji za pochopení.
Za MP Strmilov, strážník Rudolf Séč
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Škola a školka

Loučení se ZŠ a MŠ - 29. 6. 2018
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Republikové finále olympijského víceboje
5. až 7. září proběhlo v Brně republikové
finále olympijského víceboje. Mezi 600
účastníků ve třinácti věkových kategoriích se probojoval i žák strmilovské školy Víťa Kučera. Naši školu reprezentoval

v kategorii chlapců narozených v roce
2008. Ve finále soutěžili sportovci během
dvou dnů celkem v deseti atletických disciplínách, které během školního roku trénují a v nichž se snaží neustále zlepšovat.

Vedle těch tradičních, jako běh, sprint
a skok do dálky, mezi ně patřily také hod
medicinbalem, leh-sedy nebo kliky.
Víťa Kučera nasbíral celkově 6263 bodů
a obsadil krásné 10. místo s výkony: 60 m –
9,46 s, dálka – 4,27 m (nejlepší výkon kategorie 2008 - chlapci), medicinbal – 8,50 m,
shyby – 46, švihadlo – 211, trojskok – 6,52,
kliky – 77, leh-sed – 78, míček – 33,20 m,
1000 m – 4:09 min. Děti přijeli povzbudit
i aktivní sportovci či olympijské legendy –
byli mezi nimi například olympijský vítěz
Martin Doktor, basketbalistka Ilona Burgrová, výškařka Michaela Hrubá nebo dálkař Radek Juška.
Luboš Nečeda

Co se bude dít ve škole?
Tentokrát si dovolím jiný pohled na školu, vždycky se ohlížím a rekapituluji, co se
za minulé období zásadního stalo. Dnes se
podíváme do budoucnosti a představíme si
projekty, které se ve škole uskuteční. Některé jsou roční, jiné jsou naplánované na dva
roky. Nejdříve zmíním nabídku kroužků, jejichž nabídka se koncem září objeví jednak
na našich webových stránkách (www.zsstrmilov.cz), ale žáci ji dostanou i vytištěnou,
aby mohli odevzdat závazné přihlášky.
Nejprve několik sportovních aktivit. I v letošním roce se zapojíme do Sazka Olympijského víceboje – odznaku všestrannosti.
V loňském roce se podařilo Vítkovi Kučerovi postoupit až do republikového finále této sportovní soutěže. Finále se konalo
v prvním zářijovém týdnu v Brně a Vítek si
to tam, podle svých slov, skvěle užil.
Od října začneme jezdit na lekce bruslení v rámci projektu Děti do bruslí, pojedeme celkem pětkrát, a to na zimní stadion
do Telče, kde se dětem budou věnovat
zkušení instruktoři. Tyto lekce jsme absolvovali poprvé v loňském roce, děti byly
s výukou velmi spokojené, proto jsme se
rozhodli letos zapojit znovu.

Žáci projevili zájem o uskutečnění lyžařského kurzu. Zatím jsme ve fázi zjišťování
ubytovacích kapacit a následně počtu zájemců o tento zájezd. Rádi bychom vyrazili
do Skiareálu Lipno. Uvidíme, zda se dá dohromady dostatečný počet zájemců.
Povinný plavecký výcvik bude opět určen
žákům 3. – 5. třídy. Abychom naplnili hodinovou dotaci, kterou musí každý žák splnit, pojedeme i v tomto školním roce sedmkrát.
V neděli 28. října ožije Strmilov oslavami
100. výroční založení naší vlasti. Na tuto
akci se již chystáme i ve škole, protože se
chceme se ctí zapojit do oslav tohoto významného výročí.
Již několikátý rok se zúčastníme Projektu Krokus, který realizuje irská organizace
Holocaust Education Trust Ireland (HETI)
ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání
a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI
školám zdarma poskytne cibulky žlutých
krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl
milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli

Židé nuceni během nacistické vlády nosit.
V ideálních podmínkách cibulky krokusů
vykvetou na konci ledna nebo na začátku
února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).
Pro rodiče s dětmi uspořádáme Adventní
tvoření. Všichni zájemci o ruční práce budou
vítáni a budeme velmi rádi, když si do svých
domovů vytvoří adventní výzdobu. Stejně
tak jako každý rok se i letos chystáme uspořádat pro žáky školy zájezd do zahraničí
a pro žáky, jejich rodiče i strmilovskou veřejnost zájezd na divadelní představení.
Prostřednictvím zřizovatele bylo zažádáno o finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství
– zaměření na polytechnické vzdělávání.
Z těchto peněz zakoupíme stavebnice pro
výuku pracovních činností.
Zápisu do 1. třídy bude opět předcházet
Den pro předškoláky. Zábavně poučné dopoledne pro děti z mateřských škol ve Strmilově, Zahrádkách a Střížovicích. Ale mohou se zúčastnit i děti z jiných předškolních
zařízení, jejichž rodiče zvažují možnost
školní docházky u nás ve škole.
(Pokračování na další straně)
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Na závěr bych vás ráda seznámila s těmi časově náročnějšími a dlouhodobějšími projekty. Šablony II jsou projektem
MŠMT, které touto cestou podporuje společné vzdělávání, zapojení nových metod
do výuky, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči a veřejností, ale
i propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky.
V minulosti jsme již spolupracovali se SŠTO Dačice na dvou projektech. Tentokrát

se jedná o projekt IKAP (Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje). Cílem je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol
a prohloubení odborných kompetencí
u pedagogů. Jsme jednou z pěti spolupracujících škol. V rámci projektu se můžeme
těšit na několik projektových dnů, kroužky pro vybrané žáky z jednotlivých škol.
Kroužky budou zaměřené na programování, kreslení v grafických programech a práci

s měřící technikou. Např. výstupem za první pololetí bude výrobek vytištěný na 3D
tiskárně, jenž si žáci sami naprogramují.
Žáci, účastnící se kroužků, budou potom
odměněni poslední naplánovanou aktivitou, a tou je třídenní pobytový workshop.
Myslím, že nás čeká mnoho zajímavých aktivit, které budou vhodným doplňkem našeho nejdůležitějšího úkolu, tedy výchovně vzdělávacího procesu.
Ludmila Plachá

Informatorium školy mateřské,
aneb co by nám dnes řekl Jan Amos Komenský
S příchodem nové vlády jde opět ruku
v ruce nová reforma školství. Co jedna vláda zavede, to druhá obratem zruší, popřípadě do zákona vloží větu a ten zcela ztratí smysl. A tak učitel, ani ředitel neví co má,
co může a co už zase nesmí dělat. I laik
snadno zváží kam se školství ubírá. Na začátku září mi přišla nabídka publikace. Cituji: „Co je nového ve školské, pracovněprávní a jiné legislativě ve školním roce 2018/19
ve srovnání s rokem předchozím + co nás
čeká. Publikace nabízí soupis veškerých 104
novelizovaných právních předpisů, 268 jednotlivých novel a celkových 3162 novelizačních bodů, které se týkají oblasti školství“.
Když se tedy budeme zabývat 10 novelizačními body denně, vyjde nám toto studium na celý rok a pak už zase v září přijdou další novelizace.
Povzdechnu si: „Co by na tento reformátorský zmetek říkal učitel národů, taky Čech,
Jan Amos Komenský?“ Jak vlastně vypadala jeho reforma školství? Je to již více, než
360 let. Byla by platná a použitelná?
Zvažme jeho návrh reformy školství, kterou popisuje v jeho stěžejním a po světě
uznávaném díle – Velká didaktika.
Výchovu rozděluje do 4 stupňů po 6 letech:
• do 6 let věku – škola mateřská, obsah vzdělávání rozpracoval v díle Informatorium školy mateřské.
• od 6 do 12 let škola obecná, která
by měla být v každém městě a vesnici, povinná a bezplatná pro všechny
děti. Vyučuje se: čtení, psaní, počítání,
učení o přírodě a společnosti, náboženství – mravní výchova, zpěv a ruční práce.
• od 12 do 18 let má mládež navštěvovat gymnázia či školu latinskou,
která by měla být v každém městě.
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Základem vzdělání je gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, múzika (od slova
múza – hudba, malířství…), dějepis,
zeměpis, matematika, a jazyky – v té
době latina + jazyk sousedů, u nás
tedy němčina.
• od 18 do 24 let slouží ke vzdělání
Akademie, která by měla být v každé
zemi. Studovalo se bohosloví, medicína, filosofie…
Podle Komenského by měl člověk
po ukončení vzdělání cestovat. Zdůrazňoval, že vzdělání nikdy nekončí.
Co říkáte na tři hlavní cíle Komenského reformy?
• Poznat sebe a svět ve vědách, uměních a řemeslech – už u prvního cíle
pokulháváme (zejména v řemeslech)
• Ovládnout sebe – výchova mravní –
ani tady nejsme dál
• Povznést se k Bohu – tady ani nemluvím
Pro učitele pak Komenský vypracoval 5 základních zásad, které je dobré při výuce
žáků dodržovat:
• Zásadu názornosti – přímá žákova
zkušenost
• Zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit
soustavný vzdělávací režim (To by byla paráda!)
• Zásada aktivnosti – žáci by měli své
poznatky získávat vlastní zkušeností,
využívat je v praxi (co dodat)
• Zásada trvalosti – učivo je potřeba
opakovat
• Zásada přiměřenosti – učitel by měl
vycházet z věkových a individuálních
schopností dětí

Na tehdejší dobu je nadčasová i jeho myšlenka o tom, že rodiče a učitel mají být
vhodným příkladem pro dítě a vést jej
ke správné životosprávě (asi ne brambůrky a kola ke svačině). Doporučuje vhodnou stravu, střídání práce s odpočinkem
a dostatek spánku (8 hodin)
Dalo by se také psát o učebnicích J. A. Komenského, kterými doplnil školskou reformu, jako je Svět v obrazech, Brána jazykům otevřená a dalších.
Jak to vidíte vy? Zdá se vám tato reforma
příliš zastaralá? Většina Evropy se odkazům učitele národů hlásí.
Dědeček mi říkával: „Kdyby se víc četlo, tak by se víc vědělo!“ Co ale číst dříve?
3162 novelizačních bodů z oblasti dnešního školství nebo se vrátit zhruba o 360 let
zpět k původní myšlence?
A ještě pro zajímavost
Potomek učitele národů, Jana Amose Komenského, je americký investiční poradce Jan Ferdinand Kallik. On sám je devátou generací rodu, na jehož počátku
stojí druhá dcera Jana Amose Komenského Alžběta, narozená roku 1629. Potomci
Komenského dcery Anny žili po generace
v Německu, a odtud odešli do Jižní Afriky.
Kallikův otec se pak na čas vrátil do Československa. V roce 1947 rodina „vyměnila“ komunistické Československo za Jižní
Ameriku.
Jan F. Kallik se narodil v Praze, ekonomii
vystudoval v Jižní Africe, tam také založil
rodinu a v šedesátých letech se odstěhoval do Los Angeles v USA. Tři z jeho dětí
jdou ve stopách Komenského a učí.
Dcera Alison byla dokonce vyhlášena jako
jedna z deseti nejlepších učitelů v Kalifornii. Celá rodina je na slavného předka velice hrdá.
Věra Semotánová
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ZŠ Strmilov má novou facebookovou stránku
Žáci 8. A 9. ročníku společně se mnou se
rozhodli jít s dobou a založit facebookovou
stránku při školním časopise ZŠ Strmilov.
Naším cílem je tak rozšířit informace o naší škole mezi širokou veřejnost nejenom
ve Strmilově, ale i mimo něj. Stránka se rozjede od půlky října. Budou ji tvořit a spravovat žáci 8. a 9. ročníku společně se mnou
v rámci kroužku, který bude probíhat od října v budově školy, a v rámci hodin slohu,
kde hlavním tématem pro tento školní rok
je mediální výchova. Žáci si tak budou moci vyzkoušet práci v redakci časopisu, např.
funkci šéfredaktora, redaktora, korektora,

fotografa, grafika, atd. Na stránce najdete
zajímavé informace o chodu školy. Škola
dělá spoustu zajímavých akcí, je zde spoustu talentovaných žáků, kteří byli úspěšní
v různých soutěžích nebo ve sportu. A my
vám je chceme představit. Budeme tvořit
nejen reportáže o akcích pořádaných školou, ale i o zajímavých činnostech ve vyučovacích hodinách, rozhovory s úspěšnými
a talentovanými žáky a v neposlední řadě
také fotky a články informující o vzniku tištěné verze časopisu. Jejími autory jsou tradičně žáci 9. ročníku. Chceme tištěný časopis, vycházející před školním plesem,

zpřístupnit širšímu publiku, proto nebude
k dispozici k nahlédnutí pouze na školním
plese, ale několik výtisků bude uloženo také v knihovně, ve Flopu a na dalších místech. Zde si je můžete prolistovat.
Sledujte od začátku října webové stránky školy www.zsstrmilov.cz, kde bude vložen odkaz na novou facebookovou stránku. Budeme rádi, když nás budete sledovat,
komentovat naše příspěvky, chválit i konstruktivně kritizovat. Těšíme se na Vás na našich nových facebookových stránkách!

družbu s novobystřickým divadelním souborem Malinka. Slovo dalo slovo a vymysleli jsme společně hostování jeho členů
u nás. Malinka tedy přijede k nám do Strmilova s pohádkou pro děti i dospělé s názvem „Ježibaby z Babína“ 23. listopadu
2018. Název hry i tváře divadelníků jsou
velice sympatické, takže se můžeme s klidem a radostí těšit na to, co nám předloží.
Přijďte se pobavit i Vy! Těšíme se na shle-

dání s Vámi, našimi věrnými diváky, i když
my budeme tentokrát hrát pro Vás zajisté překvapující nové role. My sami se totiž tentokrát staneme diváky a velice si tuto pro nás nezvyklou roli budeme užívat,
věřte nám… Takže v listopadu na „zasmánou“ (od slova zasmáti se )…

Mgr. Šárka Punčochářová

Spolky

ŽAS uvádí…
Změna je život. A změny se dějí ve všech
oblastech života, i toho divadelního. Členové z našeho strmilovského „žertovného seskupení“ si totiž dali pro letošní rok
dlouho avizované divadelní prázdniny,
aby vyčistili hlavu, nabrali dech, možná
i nové nápady a také směr, jak a kam dál...
Ale aby strmilovští milovníci srandy nepřišli zkrátka a listopad neprošel bez tradičního představení, navázali jsme divadelní

Za strmilovský ŽAS
Vlasta Vondrušová

O pohár starosty města Strmilov
Dne 21. 7. 2018 ve Strmilově pokračovala Táborská hasičská liga již šestým kolem
letošní sezony.
Celkem se představilo 24 mužských a 10
ženských týmů. Sobotní soutěž začínala, stejně jako předchozí dva ročníky,
od 11.00 hodin dopoledne a na účastníky
i diváky čekalo slunečné počasí.
Trať byla tvrdá s mírným stoupáním, které
kompenzoval rychlejší náběh k základně.
O dodržování pravidel se staralo tradiční trio rozhodčích Jiří Šustr, František Doležal a Jiří Čihák. Časomíru samozřejmě
zajišťovalo domácí družstvo, stejně jako
na předchozích soutěžích THL.
Jako první družstvo se na start postavili domácí. Po drobnějším zaváhání na vodě a výsledným časem 19,35 s obsadil Strmilov celkově 11. příčku. Nejlepší výkon
v mužské kategorii podal Bohdalín, který přejížděl z extraligového závodu konajícího se v Brodeslavech okres Plzeň-

sever. Tento tým měl nahlášený pozdější
příjezd a jen pár minut chybělo, aby svůj
útok nestihli. Bohdalínští ale vše zvládli včas a předvedli čas 16,91 s. Levý proudař Matěj Staněk dosáhl času 16,62 s a tím
získal ocenění nejrychlejšího proudaře závodu. Druhou příčku obsadili hasiči z Kamenice nad Lipou časem 17,25 s (16,71L).
Vcelku vydařený útok Žďáru (17,46 s) stačil až na třetí pozici. Čtvrtá byla Žirovnice
(18,04 s) a Skrýchov u Malšic (18,05 s) uzavíral pohárové příčky.
Ženskou kategorii vyhrálo družstvo ze
Slap s časem 18,08 s. Druhá skončila
děvčata z Nové Včelnice (18,44 s) a třetí
děvčata z Chotěmic (18,65 s). Času 16,88 s
a ocenění nejrychlejší proudařka dosáhla levá proudařka z družstva Ústrašic, ale
sestřik na druhém terči jim zajistil čtvrtou
bramborovou příčku.
Finálového kola se zúčastnilo prvních pět
družstev z mužské kategorie, kde mís-

to čtvrté Žirovnice běželi muži ze Zdislavic. Finálové kolo překvapivě dokončila
všechna družstva. Nejlépe jej, stejně jako
základní kolo, ovládlo družstvo Bohdalína
a za čas 14,56 s si odvezli 1000 Kč. Druhá
byla Kamenice nad Lipou, třetí Žďár, čtvrté Zdislavice a poslední Skrýchov u Malšic
s časem 15,91 s.
Poháry VII. ročníku „O pohár starosty města Strmilov“ předával oceněným samotný
starosta města pan Jaromír Krátký za pomoci starosty místního SDH pana Jaroslava Pauluse.
Po vyhlášení se návštěvníci trochu zchladili nečekaným prudkým deštěm, ale to
nezabránilo mnohým z nich pokračovat
v zábavě nadále až do pozdních nočních
hodin. Na závěr bych chtěl všem účastníkům i návštěvníkům jménem SDH Strmilov poděkovat za účast a těšíme se na vás
opět v příštím roce.
Luboš Paulus
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Senioři na cestách V.
Letos jsme se vydali poznávat další část
naší sousední Moravy. A nespokojili jsme
se s ničím menším, než s jejím „hlavním
městem“ Brnem. Na smluveném místě
jsme v moravské metropoli přibrali paní
průvodkyni a pak jsme již jen vstřebávali
informace při cestě k dominantě města hradu Špilberku. Většina z nás, kteří jsme
kdy tento rozsáhlý hradní komplex navštívili, byla udivena, jak krásně je opravený a kolik se v něm celoročně pořádá
kulturních akcí. A i pro ty, které tyto informace až tolik nenadchly, určitě nenechaly chladnými nádherné výhledy na měs-

to a jeho jednotlivé lokality, popisované
paní průvodkyní. Po procházce ke zvonkohře i po celém okruhu jsme od parkoviště sjížděli zpět do města, abychom se vydali na pěší vycházku městem. Opět jsme
nestačili obdivovat velké znalosti průvodkyně, která nás zahrnovala nepřeberným
množstvím informací. Například u makety středověkého Brna na Moravském náměsí jsme se dověděli, proč zvony zvoní poledne o hodinu dřív než ve dvanáct
nebo „drby“ o osmimetrové soše Odvahy, která byla na toto náměstí instalována před pouhými třemi roky. Na náměstí

Svobody jsme zase mohli obdivovat moderní časostroj z černé žuly, který byl postaven též před pouhými osmi lety, svým
tvarem připomíná náboj a je upomínkou
na hrdinnou obranu města za Třicetileté
války. Nemohli jsme vynechat ani budovu
staré radnice, na jejímž gotickém portálu
je zahnutá věžička - prý jako připomínka
problémů při konečném placení za zhotovené dílo. V klenutém průchodu pak lze
spatřit vycpaného krokodýla - obávaného
brněnského draka, opodál je ke spatření
dřevěné loukoťové kolo a i oba tyto symboly mají samozřejmě své pověsti.

Samozřejmě, že nás paní průvodkyně zavedla i na proslulý Zelný trh - náměstí ze
13. století, jehož dominantou je známá
barokni kašna. Jako třešnička na dortu
na nás pak čekal výstup na Petrov ke katedrále sv. Petra a Pavla. Cestou dolů jsme
mimo jiné míjeli dům, ve kterém bydlel
známý herec Hugo Haas se svým bratrem.
Po chvilce jsme se již ocitli zpět na nám.
Svobody, kde jsme se s paní průvodkyní
rozloučili a poděkovali jí za krásně prožité dopoledne v Brně. Následující osobní
volno každý prožíval již podle svého uvá-

žení. A tak jsme se občerstvovali, nakupovali, někteří z nás se jen tak procházeli a vzpomínali třeba na kostely a divadla,
které jsme při vycházce poznávali pouze
z venku. Zpáteční cesta nás vedla do Ivančic, kde jsme pod jednou střechou měli
možnost prohlédnout si nejen zajímavou
expozici o malíři Alfonsi Muchovi, jejíž
součástí byla i zajímavá videoprojekce
spojená s ukázkami jeho díla, ale i neméně zajímavou expozici o všemi oblíbeném
herci Vladimíru Menšíkovi, která zahrnovala jeho život od dětství až po jeho před-

časný skon a jehož nezaměnitelný hlas
a humor nás celou prohlídkou provázel.
V samotném městě jsme se ještě přibližně hodinku pozdrželi z důvodů „dodržení
pitného režimu“ a pak jsme již doopravdy mířili k domovu. Cestou jsme si povídali převážně o tom, jaké je Brno zajímavé město, jak se stále opravuje i jak nás
celkově mile překvapilo. A že spojení Muchova malířského umění s Menšíkovým
humorem byl jedinečný nápad a krásně
do sebe zapadá.
Klub důchodců
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Fotbalové soustředění 2018
Fotbalové soustředění se konalo o víkendu 23. – 24. 6. 2018. Opět navazovalo
na Fotbalovou akademii, tentokrát Horsta Siegla a na „Dokopnou“, která proběhla v pátek večer. Setkali se hráči, trenéři
a rodiče mladších a starších žáků společně s hráči, trenéry a rodiči přípravky. Malí fotbalisté byli svými trenéry oceněni

str. 12

za výkony a předvedenou hru v uplynulé sezóně. Zaslouží si však velký dík nejen
za podané výkony, ale i za chuť zvednout
se od televizí a mobilů. Kluci, děkujeme!
Trenéři připravili pro malé fotbalisty bohatý program. I přes citelné ochlazení byla nálada mezi všemi účastníky soustředění pohodová.

Velké díky patří i sponzorům, kteří přispěli
nejen finančně, ale i věcně. Též děkujeme
strmilovským hasičům, kteří se postarali
o zázemí a obsluhu při občerstvení na páteční „Dokopné“. DĚKUJEME!!!
Miloš Sedlák, Jaroslav Lacina
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FOTBAL - rozlosování OP muži - podzim 2018
7. kolo

sobota 22. září 2018, 16:30

JISKRA Nová Bystřice B

JISKRA STRMILOV

8. kolo

neděle 30. září 2018, 15:00

DYJE Staré Hobzí

JISKRA STRMILOV

9. kolo

sobota 6. října 2018, 16:00

JISKRA STRMILOV

FK Stará Hlína

10. kolo

sobota 13. října 2018, 12:30

SOKOL Jarošov nad Nežárkou

11. kolo

sobota 20. října 2018, 15:30

JISKRA STRMILOV

12. kolo

neděle 28. října 2018, 14:30

SOKOL Suchdol n. Lužnicí B

13. kolo

sobota 3. listopadu 2018, 14:00

JISKRA STRMILOV

1. kolo

sobota 10. listopadu 2018, 13:00 SOKOL Stráž nad Nežárkou

JISKRA STRMILOV
AC Buk
JISKRA STRMILOV
TJ Nová Včelnice B
JISKRA STRMILOV

FOTBAL - rozlosování OP mladší žáci - podzim 2018
2. kolo

neděle 23. září 2018, 10:00

Nová Včelnice

4. kolo

něděle 7. října 2018, 11:30

KUNŽAK-STRMILOV

Dačice

5. kolo

sobota 13. října 2018, 10:00

Kardašova Řečice

KUNŽAK-STRMILOV

6. kolo

neděle 21. října 2018, 10:00

KUNŽAK-STRMILOV

Jindřichův Hradec

7. kolo

neděle 28. října 2018, 10:30

Třebětice

KUNŽAK-STRMILOV

KUNŽAK-STRMILOV

FOTBAL - rozlosování OP starší žáci - podzim 2018
2. kolo

sobota 22. září 2018, 10:00

Slavonice-Staré Město

4. kolo

něděle 7. října 2018, 10:00

KUNŽAK-STRMILOV

5. kolo

neděle 14. října 2018, 10:00

Lomnice
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KUNŽAK-STRMILOV
Dačice
KUNŽAK-STRMILOV
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Místní části města

Letošní pohádkový les v České Olešné
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6. Den s koňmi letos proběhl bez komplikací
V sobotu 18. 8. 2018 od 9:30 hod se v České Olešné uskutečnil již 6. ročník parkurových hobby závodů. I letos tomuto dni
předcházely nemalé přípravy. Z koňského přístřešku jsme vybudovali mobilní tribunu s příjemným zázemím pro rozhodčí,
stavitele a ostatní organizátory. O něco bohatší byly i překážky, jako například figurky z Člověče nezlob se, malá domina apod.
Firma Agrocentrum ZS s.r.o. Měřín ozdobila plac svými traktory. Ani stánek s imitovaným tetováním pro děti nechyběl.
Soutěžní den začal těmi nejmenšími jezdci převážně s vodiči, kde se utkalo celkem
6 dvojic. Jejich úkolem bylo překonat kavalety na zemi, ze stojanu vzít podkovu,
převést, sesednout a usednou na stoličku
a to vše v co nejrychlejším čase. Nejrychlejší byl Tomáš Váňa s rodinným koněm
Tolerance z JS Blue Horse, z.s. Poté už přišly na řadu klasické parkurové soutěže.
V parkuru do 60 cm „Cena JK Dvůr Dvořák Žirovnice“ odstartovalo 17 dvojic. Jako jediná za domácí stáj, v této ale i následující soutěži, závodila Vendy Švecová se
svou klisnou Kalanisií. 1. místo v soutěži
obsadila Aneta Stejskalová ze Stáje Lhota pod Horami z.s. s koněm Cody Smart
Peppy. V parkuru do 80 cm „Cena města
Strmilova“ odstartovalo celkem 13 jezdců se svými čtyřnohými parťáky. Parkur
byl na nějakou dobu pozastaven pro pád
jezdkyně, kdy byla nakonec zavolaná sanitka. Jezdkyně, dle našich informací, vyvázla bez jakýchkoli zlomenin. Nejblíže
stanovenému času a bez trestných bodů
se přiblížila jezdkyně Ing. Petra Houdková
se svým koněm Taunus z JK Dvůr Dvořák
Žirovnice. Stala se tak vítězkou soutěže
do 80 cm. Dekorovat prních 6 nejlepších
jezdců a jezdkyň přijel pan Martin Novák,
místostarosta města.
V dalším hobby parkuru už se začalo
soutěžit nejen o pěkné věcné ceny, jako v soutěžích předchozích, ale i o ceny finanční. Překážky dosahovaly výšky 90 cm. Kdo tuto výšku však překonal
bez trestných bodů a ve stanoveném čase, pokračoval v následném rozeskakování. Nejrychlejší, bez trestných bodů
v obou kolech byla Zuzana Vondráčková
s koněm Molenburk z JK Glod Čejov z.s.
V soutěži stupně „Z“ „Cena města Jindřichova Hradce“ s výškou 100 cm s finanční dotací 5.000 Kč se utkalo 12 dvojic.
Ke konci soutěže se přehnala silná dešťová přeháňka, ale ani ta jezdce v závodění nezastavila. Jak řekla jedna jezdkyně,
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„Já přes ten déšť ty překážky ani pořádně
neviděla“. V základním kole bez trestných
bodů a s jednou chybkou v následném
rozeskakováním vyhrála Terka Soukupová s Mary Breath z JK České zemědělské
akademie při ŠS Humpolec. Pak už před
námi byla jen hlavní soutěž Zámecké derby, „Cena Velkostatku Česká Olešná s.r.o.“
s bohatými finančními i věcnými cenami. Na startovní pole se postavilo 16 dvojic. Cílem však pro neposlušnost či skok
mimo pořadí, proběhlo dvojic 13. Jediná tato soutěž se skládala z parkurových
a pevných překážek. Jezdci měli jak povinnou nejen helmu ale i bezpečnostní
vestu. Nejrychlejší a bez trestných bodů
na trati se stal vítězem Ing. Pavel Vaněk
s klisnou Ratina S z JK Ratibořské Hory z.s.
A jak se vyjádřil právě vítěz Derby k našim závodům? „ Na jezdecké závody v České Olešné, které pořádá rodina Sýkorových
se svými nejbližšími přáteli, jsme přijeli velmi rádi již podruhé. Jako loni jsme se setkali
s příjemnou rodinou a přátelskou atmosférou, krásně připraveným parkurem i teréními překážkami. Neméně zajímavé jsou pro
všechny účastníky věcné i finanční ceny,
které rodina a sponzoři do soutěží věnují.
Jsou také jedni z mála pořadatelů, kteří zařazují do programu i jezdecké hry pro nejmenší naděje jezdeckého sportu. Na takto
připravené a krásné závody se budeme velmi rádi vracet.“

Velmi mile nás překvapil i hojný počet diváků, kteří závody navštívili. Svou zásluhu na tom měli i dobrovolní hasiči z České Olešné, kteří zajišťovali občerstvení
po celý den. A jak se závody líbili herečce
Martině Hudečkové, pro které byly premiérové? „JAK TO VIDÍM JÁ (nadšený divák laik) Je osmnáctého srpna. Už ráno je

celkem jasné, že se dnešní den (co se týče
počasí) nebude vymykat letošnímu standardu: horko – horko – horko. Kolem 35 °C.
Takže to volá po koupeli v rybníce, či bazénu. Jenomže mám jiný program: jsem pozvaná na 6. Den s koňmi na zámku u nás
v České Olešné. Žádný velký „koňák“ tedy
nejsem. Samozřejmě tahle nádherná zvířata ráda pozoruju – ať už na vyjížďkách kolem zámku, v ohradě nebo při plavení v rybníce. Tu a tam jim košíček jablek na mlsání
donesu, dokonce jsem byla i u porodu koníka Vermonta – nicméně o jezdeckých disciplínách nebo derby nemám ani tušení…
A tak kráčím k zámku a myslím si, že vzhledem k úmornému vedru to pro koně ani pro
lidi nebude dnes žádná slast…
Víc už jsem se mýlit nemohla.
Už u vchodu mě ohromí dokonalá organizace – osobní auta parkují spořádaně
na plochách k tomu zvlášť upravených, vozy s koňmi jsou navigovány do prostorů jim
určených.
O diváky nemůže být postaráno líp. Veliké
vzdušné stany je chrání před sluncem, pro
ty, kteří chtějí být co nejblíž dění, je přichystáno rustikální sezení téměř u jízdní dráhy.
Protože jsem „požitkář“, vysílám zvědy
k stánku s občerstvením a už mám v ruce
studené pivo a talíř pečeného masa.
A jsou tu koně s jezdci! Tak to je nádhera
sama o sobě. Nevím, co sledovat dřív, jestli ladnost a krásu koní, či eleganci jezdců –
v tomto případě převážně jezdkyň.
Na nich se zcela jistě těch 30 °C nepodepisuje. Velkou poklonu také skládám moderátorovi celého dne panu Jaroslavu Grödlovi
a autorům ( i výrobcům ) výtvarně řešených
překážek. Z jízdní dráhy přímo sálá energie.
Mám také svou favoritku: asi 10letou Markétku Szieklikovou. Ta jistota, gracie a odvaha, se kterou vede (v tomhle věku!!) svého koně – je pro mě fascinující.
Samozřejmě: nemůžou vyhrát všichni, nicméně radost ze soutěžení (i přes malé úrazy či nejistoty) z koní i jezdců vysloveně čiší.
Odcházím domů a v duchu se omlouvám
všem organizátorům, jezdkyním i koním
za své pochybnosti…
Máte-li pocit, že svou chválu přeháním sami se přijďte přesvědčit !!!
Takže v srpnu 2019 v České Olešné nashledanou!
(Martina Hudečková)
Za Zámeckou stáj,
s velkým poděkováním
všem sponzorům a pomocníkům akce,
Michaela Sýkorová
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Křížovka
ANTONÍN CHITTUSSI,
VÝZNAMNÝ ČESKÝ KRAJINÁŘ,
ZAKLADATEL ČESKÉ
KRAJINOMALBY, PŘI SVÉ
NÁVŠTĚVĚ JINDŘICHOVA HRADCE
V ROCE 1887 NAMALOVAL
PŘÍMO VE MĚSTĚ
ZNÁMÉ OBRAZY...
4. ČÁST
TAJENKY

NÁM
PATŘÍCÍ

HAROLD
LLOYD

NEROZHODNĚ
V ŠACHU

BIBLICKÁ
HORA

AFRICKÝ
TRNITÝ
KEŘ

OTÁZKA
6. PÁDU

HEYERDAHLŮV
VOR

OZNAČ.
PRO
AMPÉR

1. ČÁST
TAJENKY

ÚSEK
ČINNOSTI
CIZÍ MŮŽ.
JMÉNO

ZNAČNĚ

SOLMIZ.
SLABIKA

ŘEKA NA
OSTR. JÁVA
SÍDL. V OKR.
STRAKONICE

ELAMSKÁ
BOHYNĚ
ZEMĚ
JEŠTĚR

AVŠAK

MIMO
ST. SPZ
ÚSTÍ NAD
ORLICÍ
PÍSEMNÝ
SEZNAM
BELGICKÉ
MĚSTO

MOŘSKÝ
LÁČKOVEC
TYP MALÉHO
FORDA

KRUH
KOLEM
MĚSÍCE
SOUTOK

OKOUT

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

SÍDLO
V ARGENTINĚ

PŘIDAT
(ANGL.)

OPAK TAM

PAPOUŠEK

FRANC.
ČLEN
URČITÝ
CHEM. ZN.
URANU

KULEČNÍKOVÝ
ÚDER
POPĚVEK

OBOROVÁ
NORMA

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ
PÁDOVÁ
OTÁZKA
CHEM. ZN.
DUSÍKU

CHEM. ZN.
AMERICIA
FOSFID
VANADU

KARETNÍ
HRA

VÝRŮSTEK
NA HLAVĚ
JELENA
BOX. ÚDER

FILMOVÁ
HVĚZDA

TŘETÍ
PÁD

2. ČÁST
TAJENKY

KŮŇ
OBCHODNÍ
DŮM
CHEM. ZN.
KYSLÍKU

DVOJICE
MOŘSKÝ
KYTOVEC

CHEM. ZN.
RHODIA

KYSELINA
SÝR. (ZAST.)
KRAJ KOLEM
ŘEKY

STLOUCI
ČÍSLOVKA
100

OZN. PRO
SÍLU
(NEWTON)

NÁLADA

HUBOVAT
FEUDUM
JEDLÝ
MOŘSKÝ
ČERV

ČÁST HORNÍ
KONČETINY
BEZVÁLEČNÝ STAV

ODBORNÁ
ŠKOLA

SPODEK
NÁDOBY

ZÁJMENO
UKAZOVACÍ

SARMAT
ARABSKÁ
SPRÁV.
JEDN.

STAROČEŠI

JITRO

HODNOTA
ÚTLUMU
SROZUMITELNOSTI

OVOCNÁ
ZAHRADA

LIHOVINA
Z MLÉKA
STÁTNÍ
ARBITRÁŽ

KLADNÁ
ELEKTRODA

LESNICKÁ
PROSTOROVÁ
MÍRA

ZNAČKA
PŘÍSTAVNÍ BEDUÍNSKÝ
SUMERSKÉ
OHÝBANÉHO
HRÁZ
PLÁŠŤ
MĚSTO
NÁBYTKU

JM. ZPĚV.
MACHÁLKOVÉ
ZÁPAD

3. ČÁST
TAJENKY

CIZÍ OZN.
HORY (MONT)
OZN. PRO
VÝKON (KŮŇ)
MOUČKA
Z KURKUMY

NÁPOVĚDA:
STARO, MAS, SOTO, KOA,
LE, KÁ, ADD, HORNU,
UR, STÉR, AEN

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

Labutě
Počátkem léta se usídlil na Hamerském potoce párek labutí. Nešťastnou náhodou se jedna z nich zapletla do rybářského vlasce.
Rybář, pan H. ji vysvobodil, a od té doby za ním labutě připlouvaly
každý den, pan H. je krmil, žraly mu z ruky a i jinak mu projevovaly
svou přízeň. Pak jsem je nějakou dobu neviděla. „Sedí na vejcích“,
bylo mi řečeno. A opravdu, za nějakou dobu připluly, samozřejmě
za jejich oblíbeným rybářem, ukázat mu své tři potomky. Z jejich
vděčnosti by si lidé mohli vzít příklad!
A připlouvaly pak pravidelně, kromě jejich oblíbence se v těch místech často procházeli turisté, kteří je také krmili. Hlavně děti z nich
měly radost!
Uvidíme, jestli odletí, nebo, kvůli klimatickým změnám zůstanou
letošní zimu.
Když už nemáme čápy (snad se to také podaří změnit do příští sezony) aspoň budeme mít tyto krásné ptáky.
Není dobré, radovat se předčasně. Minulý týden se zachytila, přímo zamotala, do vlasce malá labutěnka. Naštěstí, dalšímu rybáři, panu Š. se podařilo jí s riskováním vlastního zdraví část vlasce
odstranit. Ale jeden z rodičů, který svého potomka chránil, mu již
nedovolil odstranit vlasec zarytý do nožky. Přivolala jsem tedy záchranáře z Třeboně, ti malou odchytili a odvezli na stanici. Po odstranění vlasce a přeléčení rány antibiotiky ji vrátí zpět na Zájezek.

Snad ji ještě matka pozná, pokud ne, prý by se mohla připojit k jiné skupině labutí, které u nás zůstávají na velkých tocích i v zimě.
Snad tedy bude v každém případě šťastný konec, také díky strmilovským občanům, kteří mají hezký vztah k přírodě.
Jarmila Kaprálová
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KINO
S T Ř E L N I C E

ZVEME VÁS

DO KINA!

4. čtvrtek
5. pátek

jen od 20:00
jen od 20:00

3D – Dabing
Vstupné: 150,– Kč;
do 15 let: 130,– Kč
6. sobota

jen od 20:00

2D – Dabing
Vstupné: 130,– Kč;
do 15 let: 110,– Kč
7. neděle

jen od 20:00

2D – titulky
Vstupné: 130,– / 110,– Kč

Akční, Sci-Fi, Thriller /
USA / Falcon

ŘÍJEN

2018

VENOM (VENOM)
Jeden z nejrozporuplnějších, nejzáhadnějších a nejdrsnějších antihrdinů komiksového světa značky Marvel, smrtonosný
Venom, přichází. Příběh neúspěšného
reportéra Eddieho Brocka, jehož tělo
ovládne mimozemský symbiont. Ten
způsobuje u svého hostitele jak mentální,
tak fyzické změny.
Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Tom
Holland, Jenny Slate, Woody Harrelson,
Riz Ahmed
Režie: Ruben Fleischer
Mládeži do 12 let nevhodný,
délka filmu: cca 120 min.
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