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Pavel Šporcl vystoupí ve Strmilově
Když jsme dojednávali téměř před rokem
koncertní vystoupení Pavla Šporcla ve strmilovském kostele, nevěděli jsme, jaká bude pandemická situace. Koncert proběhne
ve stanoveném termínu, ale diváci v kostele dle nařízení vlády musí mít roušky. Za-

jistíme dezinfekci a omezili jsme kapacitu
kostela. Pavel Šporcl – nazývaný houslistou 21. století, bude samozřejmě vystupovat bez roušky a předvede nám svůj velmi
virtuózní a žádaný program Pocta Paganinimu, v němž představí škálu technických
i zvukových možností houslí. Vtipně jej provází slovem a příběhy za života Nicoly Paganiniho, nejslavnějšího houslisty všech dob.

Výběr z titulů: Johann Sebastian Bach – Partita č. 2 d moll, BMW 1004, Eugen Ysaye – Sonáta č. 4 e moll, Nicolo Paganini – 24 Capricií
op. 1 (výběr), Pavel Šporcl – Kde domov můj
(virtuózní variace pro sólové housle).
Koncerty houslisty Pavla Šporcla jsou technicky velmi náročné, a proto cvičí denně
minimálně tři hodiny. Jedním z jeho snů bylo zahrát si s cikánskou kapelou, což se mu
po čase podařilo, když začal spolupracovat s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy
Way. Za svůj největší hudební zážitek považuje vystoupení v jeskyni blízko Olomouce.
Pro houslistu Pavla Šporcla je stěžejní klasická hudba, ale koncertuje a nahrává i jiné
žánry. Jeho hra je proto technicky velmi náročná: „Denně cvičím minimálně tři hodiny,
ale je to pro mě stále krásné, protože objevuji skladby, které jsem ještě nehrál. Prostě
je stále co vylepšovat. Pohybová stránka je
velmi důležitá, a tak dodnes cvičím i stupnice. Minimálně třetinu času svého cvičení
věnuji těmto základům. Dnes je virtuózem
kdekdo, já jsem především houslista,“ říká
český houslový virtuóz světového renomé.

PALUPÍN - Dvůr a plány do budoucna
Po tom, co se minule jen lehce připomněl historický přehled Palupínského
dvora a bývalého, zaniklého hradu, je
dnes na čase představit možnosti a plány, které s touhle lokalitou souvisí.

Od poloviny devadesátých let probíhá
do dnes a hlavně do budoucna – rekonstrukce dvou nádvoří bývalého hradu,
z kterých se celek dnešní zástavby skládá.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Zástavba byla jen z malé části použitelná
a tak je, bylo a bude na dále zapotřebí, každou jednotlivou budovu ne jen opravit, ale
dát ji do stavu dnešní funkcionality.
To znamená od nových střech počínaje,
zvětšení vrat a dveří, aby byli průjezdné
pro moderní technologii a dopravu, do využití alespoň přístřešků, protože by byly

pro nájemce zároveň zapotřebí nové prostory, které chybí. Dále zachránit, co nám
dějiny dvora zanechaly tak, aby jejich existence byla uživatelná, ale také chráněná.
To vše si je někdy v cestě, ale všeho všudy
si myslím, také na dobré cestě – a úsilí posledních desetiletí se vyklubalo alespoň čím
dál víc k většímu zájmu svého okolí a to je,
mimo jiné, ten další krok, o který usiluji. Pro-

to bude zase v prosinci probíhat prodej vánočních stromků také s malým vánočním
prodejem maličkostí. Na první Advent snad
s prvním muzikálním příspěvkem, na který
budeme včas upozorňovat.
Co je ještě další přání, je výhled na malé
výstavy a historické přednášky – ale to vše
má svůj vývoj – pro mne moc pomalý, ale
snad realizovatelný…

13. ročník motorkářské bohoslužby ve Strmilově...
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Cimrvaldy a okolí

Zimmerwaldy - část 6.
Dolování
Podle Martínka pochází název Zimmerwaldy z německé Zinwald a odvozuje z toho, že se na tomto místě těžil cín. Tuto
domněnku podporuje i ústní tradice. Ještě v 19. století byla prý nalezena v oblasti
zvané Jitra různá doupata, skrýše, propasti. Dle pamětníka byl prý jeden otvor tak
hluboký, že navázali dvě tyče a ještě se nemohli „dopídit“ dna. Soudilo se, že se jedná
o zbytky po dolování.
Dále dle Martínka, jak již bylo uvedeno
za Oldřicha z Hradce (1281-1312), dolovalo
se u Skrýchova, pak na Cimrvaldech (Zimrvald u Volešné).
„Dolováno bylo jen na svrchní dílo bez zakládání hlubokých štol či šachet. Pán nemusel volat urbéře, to právo měl a jeho
rod podržel, neboť i v pozdější době zapsal-li pán na českém doly, zapisoval je jen
pánům z Rožmberka a z Hradce, posledně koncem 16. století. Za všechny takové
přednosti není Oldřich z Hradce nijak nucen, aby pomocníku z těch propůjčených
přispíval na válečné výpravy nebo prokazoval služebné povinnosti, leda jen z dobré vůle.“
Co se těžilo, uvedeno není.

V topografické mineralogii Čech vydané
v polovině 20. století v Akademii věd uvádí její autor Kratochvíl, že v okolí Strmilova
byl nalezen lepidolyt. Jedná se o litnou slídu s obsahem lithia. Tato hornina obvykle
doprovázela cín.
Ve středověkých hornických knihách není
v této oblasti uvedena těžba cínu, ani jiné
vzácné horniny. Nabízí se hypotéza o těžbě „načerno“ nebo vysvětlení z 2. odstavce
tzn., že podle tohoto by těžba nebyla uvedena v hornických knihách.
Co se tedy v místě těžilo, byla-li vesnice
z toho bohatá, jak říká ústní tradice? A kdy?
Byl-li to cín, dostáváme se přirozeně
k bronzu a době bronzové. Vezmeme-li
v úvahu dálkový obchod a obchodní stezku, uvedenou v kapitolce Obchodní stezky,
nabízí se vysvětlení, že těžba a prodej této
vzácné horniny na obchodní stezce by jistě
tomuto místu přinesl rozkvět a bohatství.
Bronz byl dopravován ve formě hřiven nebo žeber, v plochých pásech nebo ve tvaru
býčích kůží.
Co víme o těžbě a obchodu s cínem?
Nejstarší obchod s cínem údajně provozovali Féničané. Obchod se středomořím pokračuje i po zániku Kréty (1500 př. nl.) Myké-

ny mají také zájem o jantar, měď a cín.
Venetové v Bretani měli mohutné loďstvo
a zbohatli obchodem s cínem, který dováželi z Cornwalu v Anglii.
Gordon Childe v knize Na prahu dějin
upřesňuje, že v době bronzové probíhal
obchod s Trójou i v Podunají. Cín a měď
se prý dovážely z Británie (Cornwal), Irska,
Čech a Maďarska. Ve 3. st. př. Kr. prý ovládli
cín v Cornwalu Keltové. Také Řekové v době železné nakupovali cín od Keltů. Obchod s Anglií probíhal po staré bronzové
cestě přes horní Itálii.
Zmínka o Čechách navozuje slovní spojení s Cínovcem v Krušnohoří. Mimochodem krušnohorský masiv podle geologa
ing. Gryma má stejnou strukturu jako ten
cornwallský.
A co Cimrvaldy?
A ještě poznámka, v literatuře je doložen
také nález výrobního (měď aj.) a obchodního střediska z doby bronzové, Zambujal
v Portugalsku.
Jeho půdorys je asi nejpodobnější zbytkům
hradeb na Cimrvaldech (viz kresba ve Strmilovských listech - Zimmerwaldy 4. část).
Příště: Obchodní stezky.
Jarmila Kaprálová

Z přírody
Asi před 14 dny odletěl párek labutí ze Zájezdku. Pozorovala jsem je, jak smutně
proplouvaly po Hamerském potoce samy.
Čekaly na svého oblíbeného pana H. i občasné turisty, kteří by je potěšili v jejich trápení nějakým soustem. Vzpomněla jsem si,
jak hrdě pluly začátkem léta se svými pěti
potomky, které jako obvykle přivezly ukázat panu H. Ale postupně mladých ubývalo, až nezůstalo žádné! To jsem ještě nezažila, aby byla celá snůška zničena. Jeden
rok se nám podařilo zachránit mládě zapletené do rybářské šňůry, stalo se také, že
některé zmizelo, ale ne všechny.
Odborníci říkají, že je ulovila liška!
Co se to s tou přírodou děje? Jsou snad lišky přemnožené nebo vyhladovělé?
Snad se jim příští léto podaří odchovat
všechna mláďata.
Jarmila Kaprálová
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Koncert pěveckých sborů
Komorní pěvecký sbor Festivia Chorus nabídl zájemcům o sborový zpěv možnost zazpívat si v nově vznikajícím „Regionálním
pěveckém projektovém sboru“. Rád bych
vás s touto novou iniciativou seznámil a pozval zájemce k návštěvě koncertu těchto
dvou těles, tedy sboru Festivia Chorus (založen r. 2004) a Projektového sboru. Koncert se uskuteční v sobotu 10. října 2020
od 18:00 hodin v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě
u Dačic. Vstupné v hodnotě 100,- dospělí
a 50,- děti do 15 let lze zakoupit na místě,
30 minut před zahájením.
Co je to projektový sbor?
Projektový sbor není stálým tělesem a je
tedy vhodnou alternativou pro zpěvačky
a zpěváky, kteří nemají možnost se věnovat
pravidelné sborové činnosti. Je vyhlášen cílový koncert, v našem případě říjnový podvečerní koncert, v horním kostele Evange-

lického tolerančního areálu ve Velké Lhotě,
kterému předchází několik podzimních
zkoušek určených k nácviku repertoáru.
Zmíněným koncertem pak činnost projektového sboru končí, případně je možné se
společně následně domluvit na pozdější
projektové spolupráci.
Kdo zkoušky povede a kdo je organizátorem projektu?
Zkoušky řídí sbormistryně Festivie MgA. Jitka Čudlá, absolventka oboru dirigování sboru na JAMU v Brně (absolvovala
u prof. Lubomíra Mátla). Organizačně má
projekt na starost Josef Čudlý, předseda
sboru Festivia Chorus.
Proč se pokoušíme o vznik projektového sboru?
V naší příhraniční oblasti je velice málo pěveckých sborů, rádi bychom tuto skutečnost napravili. Na prvním projektovém setkání mají zpěváci možnost si zazpívat pod

odborným vedením, přitom v přátelské atmosféře, klidu a pohodě a udělat radost nejen sobě, ale i posluchačům na cílovém koncertě. Připravované skladby se zvládnou
naučit i lidé s minimální sborovou praxí, ale
i ti, kteří ve sboru nikdy nezpívali. Přihlásit
se mohou i zpěváci z jiných pěveckých sborů, kteří si takto pouze „odskočí“ vyzkoušet
si nějaký jiný hudební produkt. Podmínkou
je pouze umět vůbec zpívat, hlavně ale odpovědnost ke kolektivu. To znamená opravdu se zúčastnit těch několika zkoušek, které
budou předcházet koncertu.
Přijďte nebo přijeďte 10. října k nám do Velké Lhoty, milí přátelé. V nádherné akustice
horního kostela uslyšíte písně lidové, duchovní i světské skladby, úpravy populárních skladeb i oblíbené spirituály.
Těšíme se na vaši návštěvu zmíněného koncertu. 
Josef Čudlý

Šesťáci mají svého starostu
Rádi bychom Vám napsali něco málo o projektu PIUS – Přívětivý
inovativní úřad Strmilov, do kterého jsme zapojili děti ze základní
školy. Jistě jste si všimli několika anket, které probíhaly na webových stránkách Strmilova a ve Strmilovských novinách. Jednalo
se o část projektu PIUS, který chce přinést
do města něco nového. Jeho cílem je posílit strategické řízení
města aktualizací Plánu rozvoje Strmilova do roku 2026. Studie proveditelnosti pro
investiční záměry obce podpoří mladé rodiny. Participace občanů ovlivní rozhodování
veřejné správy o prioritách města. Obyvatelé Strmilova tímto dostávají příležitost podílet se na hledání priorit města pro příštích 5
let. S využitím metod participace chce radnice zjistit, kam investovat, aby obec byla více atraktivní pro mladé rodiny s dětmi.
Složení projektového týmu je různorodé. Členové týmu jsou převážně z akademického prostředí, mladí lidé a aktivní spoluobčané.
Konkrétně naše úloha v projektu je práce s dětmi. Zajímá nás jejich
názor na chod města. Co by zde rády změnily? Co jim zde chybí
a naopak, co se jim tu líbí. Aktivně se na projektu podílí žáci 1. i 2.
stupně v rámci hodin výtvarné výchovy. Veškeré aktivity jsou zatím
v počáteční fázi, a to kvůli jarnímu uzavření škol, ale již teď nám nesou jisté ovoce. Například žáci 4. ročníku se zamýšlí nad svou cestou do školy, kterou se snaží zpracovat pomocí komiksu, a žáci 6.
třídy mají za sebou volby do fiktivního zastupitelstva, které bude
rozhodovat o dalším osudu jejich města. Šesťáci tedy mají už svého starostu a místostarostu. Uvidíme, co dokážou pro Strmilov ještě vymyslet.
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Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Strmilov a život v něm
vnímají třeba i Vaše děti, nebo se jen podívat na konkrétní práce
žáků a dozvědět se více o projektu, přijďte se podívat na setkání
s vedením města a členů projektového týmu 1. října na městském
úřadě od 17:00.
Luboš Nečeda a Iveta Holcová
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Z knihovny

Visuté zahrady královny Semiramis ve Strmilově
S trochou nadsázky v nadpisu jsem začala tento článek o posledním knihovnickém projektu – tvoření ukázkového terasovitého záhonu
na rozhraní ulic Dlouhá a Nová. Ano, nazvala
jsem naše právě vznikající záhonky podle sedmého babylonského divu světa. Je to trochu
vtip, ale pro funkčnost prostoru v Babylonu kdysi a ve Strmilově nyní je společné jedno jediné –
totiž voda a důmyslná práce s ní. Pokračujeme
totiž Cestou strmilovské vody, v projektu, jehož
první část jsme uskutečnili již v roce předchozím.
Jen s tím rozdílem, že tým, který záhony tvoří, je
tentokrát jen v počtu dvou lidí. Vlastu a Milana
na nějaký čas opět spojilo společné téma - Voda
a Země.
Protože tentokrát je realizace záhonů poněkud
náročnější, zdlouhavá, možná i nepochopitelnější, protože nezvyklá, reakce kolemjdoucích,
ať už místních, tak ve velké míře i turistů, jsou
opravdu různorodé. Chci Vám tedy znovu osvětlit pár informací, týkajících se tohoto tvoření.
Proč to všechno děláme?
Účelem naší snahy je vytvořit místa ukázková,
kde prezentujeme hospodaření s vodou, půdou, rostlinami, nízkoúdržbové a ekologické
zahradničení. Budujeme oázy barevné po celý rok svým osázením, která snáší sucho, znečištění, ale dokáží přesto využít i to minimum
vláhy, která přijde. Právě díky svému charakteru – zamulčování, výběru rostlin atd. Zlepší se nejen estetika prostoru, ale i malý záhonek přispěje k lepšímu mikroklimatu v místě.
Tímto chceme přispět ke vzdělávání obyvatel, ale i návštěvníků Strmilova, aby pochopili,
že nejhůře udržovatelná a na vláhu nejnáročnější plocha je ta s tím nizoučko zastřiženým
trávníkem. A že zahrady se dají dělat i jinými
způsoby, než jsme v současnosti zvyklí. A také, že i na velmi špatné a utužené půdě, například ve svahu, lze zamezit erozi půdy a odtoku vody a prakticky vytvořit výživné, vsákavé
prostředí pro růst rostlin. Že téměř všechen
rostlinný odpad se dá zrecyklovat a plnohodnotně využít.

Co všechno realizacím předchází?
Jezdíme se vzdělávat. Studujeme zahradnickou literaturu. Máme a používáme praktické
zkušenosti z předchozích třiceti let zahradničení. Experimentujeme a ověřujeme si fakta v praxi. Vyměňujeme si zkušenosti. Setkáváme se s odborníky, zahradníky, architekty,
hydrology. Otevíráme se neobvyklým, ale
funkčním způsobům zahradničení a hospodaření s vodou. Teprve poté mapujeme vhodný pozemek a navrhujeme vlastní plány a osazovací schémata.
Jak to děláme?
V upravovaném prostoru se snažíme pobývat
často, abychom „nacítili“ potřebu místa. Poté postupně v hlavě zraje obraz, tvoří se plán,
nákresy, návrh osazovaných rostlin.
Připravujeme modelaci terénu. Snažíme se
uplatňovat přírodní zahradničení bez použití chemie a bez většího používání rytí. Shání
se biologický materiál k recyklaci, mulčování
a tím i k vytvoření humusu. Snažíme se využít vše, co je na místě, včetně kamenů a zeleného odpadu.
Co všechno je třeba k vytvoření nového plnohodnotného záhonu?
Používáme zde staré i mladé ořezané větve
(zde posloužil i ořezaný dub), listí, trávu, drny,
plevel, seno, slámu, kůru, lepenkové kartony
bez potisku… K ohraničení a vytyčení záhonu
kmeny a kámen. K vrchnímu mulčování a k vytvoření cest štěrk.
Jak postupujeme?
Do vytvořených hranic záhonů (z kamene
a kmenů) v podstatě vrstvíme budoucí kompost. Neryjeme. Úplně dospod dáme nejprve
vrstvu lepenky, aby neprorůstal plevel z původní zeminy, dále postupně vrstvíme: dřevěné části a kůru – při rozkladu vytvářejí teplo, drny – kořínky vzhůru, aby se lépe rozložily,
seno a trávu - v menších vrstvách a prosypáváme zemí kvůli zamezení hniloby, listí a slámu dodávají dusík a zkvalitňují půdu. Plevel se semeny by neměl být na povrchu, aby semena

nevyklíčila. Opět každou vrstvu nejlépe proložíme kartony, lepenkovými krabicemi, platy od vajec atd., abychom zamezili pronikání
světla a vzejití nežádoucích plevelů. Za tmy se
také lépe pracuje půdním organizmům, které
pomáhají vytvářet humus a prokypřují půdu.
Co dál?
Po navrstvení několikacentimetrové, někdy
i půlmetrové výšky, zakončíme poslední vrstvou kompostu, pokud máme k dispozici. Pokud ne, necháme několik týdnů rozkládat. Teprve poté můžeme osazovat. Výběr rostlin je
závislý na znalosti jejich vlastností a na znalosti půdních a klimatických podmínek v místě.
Nakonec celý záhon zamulčujeme štěrkem či
jiným mulčovacím materiálem.
Jak v prostoru pracujeme s vodou?
Vrstvená, mulčovaná plocha a poté díky tomu
rozložený materiál v podobě kompostu zajistí poréznost, vsákavost, spadlá vláha zůstane
v záhonu. Mezi patry jsou vyhloubeny „svejly“
– jámy na vodu, vyplněné hrubým štěrkem,
do nichž je voda tekoucí z kopce zachycována a postupně buď vsakována dál do záhonů,
nebo postupně vypařována do prostoru. Tím
zvlhčuje mikroklima v místě. Štěrkový mulč
na záhonech zamezí odpařování vody a prorůstání větších plevelů.
Proč na místě zůstal starý dub a odkud se
objevil kámen?
Dub byl zachován jako hlavní klimatizační jednotka a nositel stínu. Byl za pomoci stromolezce odborně ořezán. Kořenový systém jsme
obnažili , prokypřili a doplnili humusem, několikavrstevnatým mulčem a štěrkem. Deště dodaly potřebnou vláhu. Strom trochu pookřál
- omladil větve, obnovil listoví. Dali jsme mu
šanci, zatím stále žije. Uvidíme, jak se mu podaří příští rok.
Kámen byl vyzvednut z hloubky silnice v ulici Dlouhá v době budování kanalizace. Spolu s dubem jsou to dvě základní dominanty
v tomto prostoru, od kterých se odvíjelo další tvoření.
A co ještě?
Nabízí se ještě mnoho otázek a odpovědí. Je
toho víc, co bychom chtěli s Vámi sdílet. Ale
budeme pokračovat třeba příště. To už si snad
budeme moci u starého dubu a čertova kamene třeba i s Vámi opravdu sednout na nové
lavičky, odpočinout si a kochat se rozrůstajícími se rostlinami a bzučícím hmyzem.
Třeba i příště zbude v novinách místo ke zhodnocení celého tvoření na tomto obecním
kousku bolavé půdy. A k poděkování všem zúčastněným.
Vlasta Vondrušová, zahradnická knihovnice
a Milan Kalvas, knihovnický zahradník 
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Škola a školka

Jedenácté Republikové finále Odznaku všestrannosti
Na brněnském sportovním stadionu VUT
proběhlo 3. a 4. září jedenácté Republikové finále Odznaku všestrannosti. Tohoto
ročníku se zúčastnilo 561 dětí ze 123 škol.
Podpořilo je na 50 olympioniků – aktivních, i těch z řad Českého klubu olympioniků. Na toto finále se probojovali tři žáci strmilovské školy Vít Kučera, Matyáš Kramer
a Adéla Hronková. Naši školu tito závodníci
reprezentovali v kategoriích chlapců a dívek narozených v roce 2008 a 2009. Ve finále soutěžili sportovci během dvou dnů celkem v deseti atletických disciplínách, které
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během školního roku trénují. Vedle těch
tradičních, jako běh, sprint a skok do dálky,
mezi ně patří také hod medicinbalem, lehsedy nebo kliky.
Vít Kučera nasbíral celkově 7 217 bodů
a obsadil 2. místo v kategorii 2008 s výkony: 60 m – 9,16 s, dálka – 4,10 m, medicinbal – 12,95 m, shyby – 44, švihadlo –
317, trojskok – 6,64 m, kliky – 70, leh-sed
– 121, míček – 40,00 m, driblink – 300 m.
Matyáš Kramer dosáhl na hranici 6 462 bodů a obsadil 9. místo v kategorii 2009 s výkony: 60 m – 9,24 s, dálka – 4,13 m, medi-

cinbal – 8,55 m, shyby – 38, švihadlo – 254,
trojskok – 6,15 m, kliky – 101, leh-sed – 72,
míček – 42,00 m, driblink – 313 m.
Adéla Hronková získala celkem 5 428 bodů a obsadila 28. místo v kategorii 2008
s výkony: 60 m – 10,48 s, dálka – 3,41 m,
medicinbal – 9,95 m, shyby – 41, švihadlo
– 218, trojskok – 5,45 m, kliky – 96, leh-sed
– 60, míček – 31,60 m, driblink – 254 m.
Za předvedené sportovní výkony a reprezentaci nejen naší školy patří všem velký
dík a uznání.
Luboš Nečeda
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Uvedení ZUŠ Allegro do města Strmilova
Vyřezat žraloka jako živého z obyčejného
melounu není jen tak! Navíc s přichystanými tupými noži – přesně tuto výtvarnou záludnost připravily Eliška Palcová
a Zdeňka Jůnová na strmilovského starostu Martina Nováka. Jak ve výtvarné
výzvě při uvedení ZUŠ Allegro do města
Strmilova uspěl, mohli posoudit všichni,
kteří přijali pozvání a strávili ve Strmilově s našimi zpěváky a výtvarníky hudební
a tvořivé odpoledne 31. 8. 2020.
Celé odpoledne zahálila Eliška Palcová,
ředitelka ZUŠ Allegro a společně s panem starostou představili novou školu a pedagogy školy – za hudební obory
Elišku Palcovou, Kateřinu Tůmovou, Niko-

lu Kadlecovou, za výtvarný obor Zdeňku
Jůnovou.
Vážení přátelé, Váš starosta, Martin Novák, uspěl na výbornou, sklidil bouřlivý
potlesk a slova pochvaly. A zaslouží mnohem víc, než výtvarnou pochvalu …jemu
a vedení města i vedení ZŠ patří obrovské
díky za přijetí, kterého se naší škole ZUŠ
Allegro u Vás ve Strmilově dostalo.
Odpoledne zahájil sbor pod vedením
sbormistryně Elišky Palcové, populární
písně děvčat byly proloženy ukázkami
klavírních vystoupení dalších žáků. Korepetici sboru vedla Nikola Kadlecová.
Všechny zpěváky a hudebníky připravovala Eliška Palcová. Se ZUŠ Allegro spo-

lupracoval zvukař Josef Novák. Hudební
program byl doplněn i třemi tvořivými
dílničkami.
ZUŠ Allegro nabídlo do nového školního roku strmilovským dětem studium hry
na klavír, studium populárního a sborového zpěvu a výtvarný obor. S velikým povděkem můžeme říci, že kapacita školy byla plně naplněna a my se těšíme z nových
dětí, hudebních i výtvarných výzev.
Děkujeme všem, kdo přispěli k pohodě
a organizaci celého odpoledne. Všem, kdo
přišli a potleskem odměnili naše žáky. Těšíme se na další veřejná vystoupení a výstavy u Vás ve Strmilově. Děkujeme za přijetí!
Za ZUŠ Allegro Eliška Palcová

str. 7

STRMILOVSKÉ NOVINY

Co se děje v základní škole…
Loňský školní rok jsme zdárně ukončili. Ze
školy odešlo za dalším vzděláním 9 absolventů 9. ročníku a další tři žáci ukončili docházku do naší ZŠ v 5. třídě, aby nastoupili
na osmiletá gymnázia.

Na nový školní rok jsme se samozřejmě
připravovali. O prázdninách se pokračovalo v opravách a údržbě budovy školy.
Podařilo se nám krásně zrekonstruovat
sociální zařízení pro děvčata. Již dlouho

jsme byli pracovnicemi KHS upozorňováni, že nemáme ve škole hygienickou kabinku s bidetem. V rámci rekonstrukce se
vše zmodernizovalo a i zmiňovaná kabinka již je. Tak doufám, že se děvčata neprojeví jako vandalové a nebudou mít tendenci rychle vše zničit.
Vyměnili jsme také nábytek v posledním
kabinetu. Z ponuré tmavé komůrky se tak
stal hezký prosvětlený prostor.

Vstoupili jsme do nového školního roku,
který nám přinese mnoho neznámých situací, na něž budeme muset společně
reagovat. Bude to rok náročný pro děti,
pedagogy i rodiče. Doufám, že díky spolupráci všech zúčastněných stran i zřizovatele vše zvládneme bez větších obtíží.
Prvňáci přišli první den do školy spolu
s rodiči. Máme jich letos 16 a třídní uči-

telkou je Mgr. Radmila Bílá. V tento jejich
velký den je přišel pozdravit i pan starosta Novák.
Do nového roku jsme také vykročili s novými kolegyněmi. Na 1. stupeň nastoupila
Mgr. Veronika Bradová, která se stala třídní učitelkou 3. třídy. Máme i nové asistentky pedagoga. V 1. třídě pomáhá Romana
Prokešová, ve 4. třídě je Blanka Libalová
a v 5. třídě pracuje Karolína Březinová. Ze
školy odešla paní asistentka Zuzana Hubingerová.
Školní rok zahájili tři naši žáci velmi úspěšně svou účastí v Brně na republikovém finále Sazka Olympijského víceboje. O úspěších našich zástupců se můžete více dočíst
v článku pana učitele Luboše Nečedy. Děti
již za své výkony obdržely ocenění od starosty města i ředitelky školy.
Od 1. 9. také ve škole působí soukromá
ZUŠ Allegro, která má pro svou činnost
pronajaté dvě třídy. Dětí se přihlásilo na výtvarný i hudební obor velké množství, tak
doufám, že jim nadšení dlouho vydrží.
Na závěr přeji všem zejména zdraví, což
v tuto nevyzpytatelnou dobu opravdu
není fráze.
Ludmila Plachá

Rozlosování OP muži podzim 2020
5. kolo

sobota19. září 2020, 16:30

JISKRA STRMILOV

6. kolo

neděle 27. září 2020, 16:30

TJ Nová Včelnice B

JISKRA STRMILOV

7. kolo

sobota 3. října 2020, 16:00

JISKRA STRMILOV

Sokol Slavonice

8. kolo

sobota 10. října 2020, 15:30

JISKRA STRMILOV

SOKOL Stráž n. Nežárkou

9. kolo

sobota 17. října 2020, 12:00

SK Popelín 1932

JISKRA STRMILOV

10. kolo

sobota 24. října 2020, 14:30

JISKRA STRMILOV

SK Novosedly nad Nežárkou

11. kolo

sobota 31. října 2020, 10:30

JISKRA Chlum u Třeboně

12. kolo

sobota 7. listopadu 2020, 14:00

JISKRA STRMILOV

13. kolo

sobota 14. listopadu 2020, 13:30 JISKRA Nová Bystřice B
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SOKOL Suchdol n. Lužnicí B

JISKRA STRMILOV
SOKOL Jarošov nad Nežárkou
JISKRA STRMILOV
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Spolky

POD MARŠOVSKOU TŘEŠNÍ z. s.
Letošní sezóna byla pro všechny tak trochu jiná, ale i přes to jsme se tu během jara a léta několikrát sešli a dobře se pobavili. Začalo to Oslavou Slunovratu 20. 6., kdy
k nám dorazily děti z Hakuna Matata s Ro-

manem Jackem Urbanem a byli úžasní,
navodili krásnou bubnovací atmosféru,
která zůstala až do večera a večer zahrála
kapela Vichrberry. Během dne si děti vyzkoušely hrát na různé hudební nástroje,

vyrobily vlastní bubínek a připravily Svatojánský olejíček. Pak 24. 7. mezi nás zavítal JUDr. Ivo Jahelka, kterému tímto velmi děkujeme, všichni jsme se dobře bavili.
Na konec 8. 8. jste u nás mohli zažít Indiánské léto, děti jezdily na koních, střílely lukem, vyráběly si indiánské čelenky,
poté vystoupilo divadlo TAŠKO KLADNO,
kteří zde měli krásné vystoupení, inspirované Špalíčkem Františka Hrubína, při
kterém se děti naučily i pár slov ve znakové řeči a večer jsme si společně zatančili. Poslední letošní akce bude Drakiáda,
která se bude konat 3.10. Budeme nejenom pouštět draky, ale také bude připraven doprovodný program pro děti,
dílničky v naší stodole a naučná stezka
po okolí, kde na konci vždy čeká Vodník, pan Zdeněk Novotný, který ochotně děti proveze na lodičce po rybníčku.
Večer, jako již tradičně, zakončíme pose-

zení s místními folkaři, parta z Heřmanče a okolí, kterým tímto moc děkujeme
za věrnost a účinkování na všech našich
akcích! Jako poděkování pro vás bude tato akce se vstupem zdarma. Rádi bychom
také moc poděkovali za podporu řeznictví MEFISTO s. r. o., pekárnám IVAN KOLMAN PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ Zahrádky a PEKAŘSTVÍ MAREK MICHAL Telč,
ŽELEZÁŘSTVÍ DOMÁCÍ POTŘEBY paní Evě
Vyhlasové ze Studené, paní Mgr. Blance Hanslbauerové ze Studenské lékárny
a Liborovi Svobodovi a spolku SK Mlýnská. Dále děkujeme všem, kteří pomáhají
s přípravami, propagací a průběhem akcí
a není vás zrovna málo. Těšíme se na další
akce, spolupráce a hlavně děti, které nás
navštíví a budou se dobře bavit.
Více info či foto najdete na fb stránkách
Pod Maršovskou třešní z. s.
Simona Vondrová
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Senioři na cestách VII.
I když letošní „covid“ nám zhatil jarní cestovní plán, nedali jsme se odradit a na konec srpna jsme naplánovali výlet náhradní.
Pro jistotu jsme zůstali v našem „Jihočesku“ a oprášili klasiku našich školních výletů
Orlík a Zvíkov. Trasa vedla na Tábor a Milevsko, kde jsme míjeli věže klášterního
komplexu, který je nejcennější románskou
stavbou na jihu Čech a o několik km dále
jsme překonávali 540 m dlouhý Žďákovský most, sice smutně proslulý z nedávné
doby, který se však ve své kategorii stále řadí k největším na světě. Poté na nás již čekala první zastávka - zámek Orlík, který je
v majetku schwarzenberského rodu. Ještě před jeho prohlídkou jsme měli dostatek času k fotografování pávů či procházce
po bezprostředním okolí zámku. Zanedlouho jsme již vstřebávali bohatou historii původně královského hradu ze 13. stol., který
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se díky různým majitelům a přestavbám
dopracoval do dnešní nejznámější podoby. Obdivovali jsme i bohaté sbírky loveckých zbraní a trofejí, dobového nábytku
a obrazů a v neposlední řadě nás nadchly i nevšední výhledy ze zámeckých oken
na okolí a vodní hladinu přehrady. S tou
jsme se za nedlouho měli možnost seznámit na „vlastní kůži“, když jsme lodí přejížděli k nedalekému hradu Zvíkov. Ten byl
založen Přemyslem Otakarem I. a svého
času sloužil jako sídlo přemyslovských panovníků. I dnes jsme ještě mohli obdivovat
promyšlené opevnění hradu a přecházet
na východní či západní vybudované vyhlídky a odtud sledovat hladiny řek Vltavy
a Otavy, které se právě u zvíkovského ostrohu stékají.
A kdo by odolal možnosti prohlédnout si
z bezprostřední blízkosti dravce z ptačí ří-

še v čele s výrem Kubou! Jediná přístupová
hradní cesta nás pomalu dovedla až k parkovišti, ze kterého jsme odjeli do okresního města Písku. Zde jsme pomalu přicházeli k řece Otavě a po jejím břehu dospěli
až k nejstaršímu zachovalému mostu v Čechách. Pod ním, na náplavce, se bylo opět
na co dívat, neboť zde byly zhotoveny pískové sochy v nadživotní velikosti. Poté
jsme se po mostě vydali dál do města, jehož centrum je vyhlášeno památkovou
zónou. V jeho klidných ulicích to přímo
svádělo k posezení a objednání něčeho
dobrého „na zub“, čemuž mnozí z nás rádi
podlehli. Čas však běžel dál a přišla doba
k návratu domů. Počasí nám celý den přálo - bylo prostě to pravé - zájezdové, takže
jsme naznali, že i ten letošní náhradní termín se vydařil!
Klub důchodců
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8. Den s koňmi na zámku
Letos byly tyto hobby skokové závody
trošku v ohrožení, jak jistě tušíte, důvodem
byl COVID 19, kdy jsme nevěděli, jaká opatření a omezení se nás budou týkat.
Když jsme však vyjeli na závody koncem
května, kdy již uvolňovali různá opatření,
řekli jsme si, že to také zvládneme a závody pořádat budeme.
Během května začínají první přípravy (objednávání kokard, medailí a podobně, bez
kterých závody vlastně ani nelze spustit)
Letos si pořadatelé pro diváky a jezdce připravili občerstvení vlastními silami, kde bylo možné si zakoupit i ovčí sýry z nedaleké
sýrárny z Horních Dvorců.
Necelý týden před samotnými závody,
v pondělí 3. 8., jsou účastníci již aktivnější
a přihlášky jen přibývají. Necháme se překvapit a uvidíme ve středu, na kolik účastníků se můžeme těšit. Snad jich bude hodně. Přípravy jsou veliké.
Je úterý 3. 8. 2020 odpoledne a počet startujících se zatím zastavil na 82. Ve středu
jezdecký informační systém uzavírá přihlašování a počet startů je 139. To však není
číslo konečné, neboť k tomu se ještě připočítají děti, které pojedou Jízdu zručnosti.
Sobota 8. 8. pro nás začíná před šestou ho-

dinou ranní. Přípravy finišují celkem v poklidu, do doby, než zjišťujeme, že se nám
nedaří zprovoznit časomíra, která měří časy
jezdců. Jelikož ale máme šikovné pomocníky, kteří s námi spolupracují od samého
začátku, co tyto hobby závody pořádáme,
problém se vyřešil digitálními stopkami.
Přes menší nervozitu, aby vše začalo v 9:30,
jak je plánováno, tak jízdou zručnosti začínáme opravdu zavčasu. Počasí nám od samého začátku dne přeje.
Do jízdy zručnosti se přihlásilo celkem 16
dvojic. Nakonec se dostavilo a skutečně odstartovalo dvojic 13. Nejrychlejší byla Terezka Váňová z JS Blue Horse, z. s., z Rynárce.
Parkury, jak již známe z let předešlých, dále pokračovaly dvoufázovým skákáním
50/60 cm Cena JK Dvůr Dvořák Žirovnice
a Agrocentrum ZS, s. r. o., Měřín. Zde byla
nejrychlejší a bez shození překážky Karolína Cibulková s Leontýnkou z Hiporehabilitace Krapet, z. s.
Dále skákání pokračovalo výškou dvoufázového skákání 70/80 Cena města Strmilov. Zde byla nejrychlejší, obě kola přeskákala s 0 trestnými body, opět jezdkyně a to
Věra Lukasová s koněm Janík 1 z jezdecké
stáje Jan Valenta z Hatína.

Nyní už se dostáváme na výšku, kterou
můžeme vidět i na oficiálních závodech,
parkur stupně ZM Cena Premin, kde výška překážek je 90 cm. Opět první místo obsadila jezdkyně a tou byla Jana Hutařová
s Veny z Jezdecké stáje Granus, z. s., opět
s nulou v obou kolech.
V nejvyšší soutěži, kterou bylo dvoufázové skákání stupně Z Cena Družiny Dačice, spol. s r. o., vyhrál jezdec Dušan Průcha
s koněm Fortis 1 z JK Altius. Nejtěžší, hlavní soutěž, dvoufázové skákání 90/100 s přírodními prvky sponzorovanou místní rodinnou firmou Velkostatek Česká Olešná ,
s. r. o., známou jako Zámecké derby, vyhrál
opět Dušan Průcha s Fortisem 1 z Jk Altius.
Celé závody proběhly v příjemné atmosféře, za krásného slunného počasí a bez pádů, které se nám v posledních dvou letech
nevyhýbaly. Snad se i jezdcům jezdecký
den líbil.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří štědře náš jezdecký den podporují, a všem, kteří se přípravách a samotném dni podíleli.
Budeme se těšit zase za rok. Na viděnou
za Zámeckou stáj Michaela Sýkorová
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NOVĚ V ORDINACI FYZIOTERAPIE:

MAGNETOTERAPIE
osvědčená lékařská metoda při léčbě bolesti
a pro zrychlené hojení tkání
Přístroj BTL je nejvyspělejší technologií na trhu, jedním z nejvýkonnějších magnetoterapeutických přístrojů, vybaven unikátní
FMF technologií (cílené magnetické pole), čtyřmi typy aplikátorů
a možností ošetřit 2 různá ložiska a diagnózy najednou.
•
nejčastější indikace: bolesti zad vertebrogenního i diskogenního původu, artrózy (kolen, kyčlí, ramen…), syndrom
karpálního tunelu, tenisový loket, stavy po zranění, zlomeninách a mnoho dalších
•
kontraindikace: gravidita, kardiostimulátor, tumory, mykotické, virové či bakteriální nemoci, krvácivé stavy, relativně
u epileptiků
Délka terapie 30-40 min, dop. počet aplikací 10 x (dle programu i více), frekvence dle programu, cena 90 Kč za terapii v balíčku
10 ošetření.

AKCE: říjen, listopad 2020 - balíček 10 terapií
800 Kč - SLEVA 100 Kč.
Veškeré další informace Vám ráda zodpovím, nebo se poraďte
s ošetřujícím lékařem.
FYZIOTERAPIE Šárka Vrbenská, Studenská 286, Strmilov
mob.: 776 160 611, email: sarkaprib@seznam.cz
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