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Úvodník
Vážení čtenáři Strmilovských novin,
léto rychle uteklo a s pestrými barvami je tu podzim. S podzimem přichází další koronavirová vlna. Po volbách se
podle loňských zkušeností asi opět utáhnou opratě. Svět se hodně posunul na sítě (školy, streamy, nákupy, noviny
atd.) a Strmilovské noviny se přizpůsobily, vstoupily na Facebook, You Tube a Instagram. S úspěchem se setkalo vydávání SN na Facebooku, kde přinášíme pozvánky na akce (pokud nás pořadatelé osloví), zajímavosti a informace
o dění ve Strmilově. Příspěvky oslovujeme okolo 2000 až 5000 lidí a to jsme opravdu nečekali. Nejvíce sledovaným
příspěvkem byla „Pozvánka do Strmilova“ (pozvánka pro potencionální návštěvníky Strmilova, zajímavosti, řemesla, kostely, sport, kultura atd.). Celkem jsme vydali 52 příspěvků za 9 měsíců. Doufám, že vás budeme moci oslovovat
i nadále a že se ozve více pořadatelů různých akcí, které zveřejníme na Facebooku nebo ve Strmilovských novinách.
Závěrem přeji všem šťastnou ruku při volbách do sněmovny a hlavně pevné zdraví.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny
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Režisér, herec, moderátor a v neposlední řadě i zapálený sportovec. Hrál ve filmech U MĚ DOBRÝ nebo HLÍDAČ Č.47.
V seriálu OKRESNÍ PŘEBOR ztvárnil postavu brankáře. Proslavil se také sérií reklam pro T-mobile jako legendární trenér Zadar Volanyč. Pro svoji originalitu,
humor a pohotovost je vyhledávaným
moderátorem společenských, firemních,

i sportovních akcí. Je stále častěji obsazovaným hercem do českých filmů, jen
letos si Jakub Kohák zahrál ve filmech
Dvojníci a Teorie tygra. První hlavní role se dočkal ve filmu Tomáše Vorla st. Instalatér z Tuchlovic. V poslední době se
představil jako porotce pořadu „Tvoje
tvář má známý hlas“.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Tak tento člověk přijal pozvání a stal se
patronem mládežnické akademie Jiskry
Strmilov (píšeme na jiném místě). S Jakubem Kohákem jsme strávili téměř celý den. Můžeme potvrdit, je to zábavný
a celkem pracovitý člověk. Po příjezdu se
věnoval našim mladým fotbalistům. V poledne jsme společně prošli Strmilovem.
Překvapilo ho, jak Strmilov „žije“, na kurtech probíhal tenisový turnaj. Jakub
skromně připomněl, že je jedním z nejlepších tenistů. Zaujala ho i výrobní hala firmy Kores. Představili jsme mu „Cestu
vody“, která ho velmi zaujala. U golfového hřiště „U Karlštejna“ znovu připomněl,
jak dobře dovede hrát golf a každému
se nepoštěstí si zahrát na golfovém hřišti U Karlštejna. Prohlédl si udržované náměstí a v hotelu Komorník poobědval.
V hotelu zrovna probíhal turnaj ve „Cvrčkovi“. Tuto hru ještě neviděl a nemohl tedy tvrdit, že je jeden z nejlepších hráčů.
Hra samotná ho velice zaujala a seznámil
se s pravidly a hru si i vyzkoušel. Odpoledne proběhla beseda s Jakubem Kohákem v klubovně Jiskry. Velice mě mrzí
nízká účast strmilovských občanů. Tyto
besedy pořádáme pro všechny a myslím, že tady není mnoho příležitostí se setkat s lidmi ze šoubyznysu a poslechnout
si, jak se žije našim umělcům a zeptat se
na věci, které vás zajímají.
Jakub Kohák nás na besedě seznámil se
stručným životopisem. Začínal jako zakřiknuté dítě a postupně se začínal prosazovat. V mládí hrával závodně basketbal, pro zranění musel sport na vrcholové
úrovni opustit. Po základní vojenské službě nastoupil na filmovou školu a od té
doby začal režírovat i hrát ve filmech a re-

klamách. Jeho zatím největší filmová role
byla filmová komedie „Instalatér z Tuchlovic“, kde hrál hlavní roli. „V této roli jsem
se cítil velmi dobře. Nemusel jsem měnit vzhled a hrál jsem takového divného
člověka, který všechno opraví, ale vlastní
život spravovat nedovede“, uvedl Jakub

Kohák. Promluvil i závažně k divákům:
„Natočil jsem dokument o zániku fotbalu
v Čechách, prosím všechny a obracím se
hlavně na děti, zahoďte telefony, schovejte počítače a vypněte WIFI !!! Běžte běhat
do přírody nebo na hřiště!“
Petr Vinkler, Strmilovské noviny

Nový systém třídění odpadu za hřbitovem
Koncem srpna se podařilo zkompletovat prostor na tříděný odpad za hřbitovní zdí místo starého kontejneru. Ti
z Vás, kteří chtějí třídit odpad ze hřbitova, mají konečně možnost. Věřím, že to
bude většina návštěvníků hřbitova. Zaměstnanci města zde vybudovali prostor na bio odpad a na tříděný odpad
(plasty, kov, sklo, papír). Vybudovat tento prostor bylo pro nás časově náročné,
a proto Vás prosím, věnujte malou chvilku správnému roztřídění odpadu.
Děkuji.
Pavel Štěrba
místostarosta
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Kores – pro radost z tvoření
Kores je rodinná firma založená roku
1887 ve Vídni panem Wilhelmem Koreskou. Od výroby uhlového papíru jsme
se dostali mezi lídry na trhu v oblasti výroby a inovace kancelářských, školních
a také kreativních potřeb. Naše produkty
nabízí vysokou kvalitu, originální patentované designy a v neposlední řadě jsou
ve většině případů z udržitelných zdrojů. Firma Kores Europe má svůj výrobní
závod také v jihočeském Strmilově, kde
se vyrábí lepicí tyčinky, silné popisovače, zvýrazňovače, tekutá lepidla, tekuté
korekční prostředky, dezinfekce a jiné.
V současnosti jsme jediným výrobcem
lepicích tyčinek v České republice.
V roce 2021 jsme uspořádali spotřebitelskou soutěž s názvem „Moje Kores lepicí tyčinka – edice pro dobrou náladu“.
Prostřednictvím sociálních sítí nám naši
fanoušci zasílali nápady na vtipné a veselé vzkazy, které by chtěli mít na lepicí
tyčince. Dorazilo nám mnoho krásných
návrhů, mezi výherní patří například –
Smích se lepí na paty, Slepíme to spo-

lu?, Měj krásný den, nebo S Koresem jde
všechno líp a další. Ze všech jsme v průběhu března vybrali 12 vítězných, které
byly následně umístěny na etiketu lepicí tyčinky a také na speciální designový
display box. Vítězové od nás dostali balíček Kores produktů v hodnotě 500 Kč,
tím ale zdaleka nekončíme! Od září
do konce roku 2021 v soutěži pokračujeme a kdo nám zašle fotku s „Mojí Kores
lepicí tyčinkou“ bude zařazen do losování a následně každý měsíc vybereme 3
výherce, kteří od nás dostanou opět balíček Kores produktů v hodnotě 500 Kč.
Posláním celého tohoto projektu bylo nejen vnést do běžného života trochu více úsměvu a „pozitivní nálady“,
ale také pomoci. Celkově jsme uvedli do prodeje 50 000 ks, kdy 1,- Kč z každé prodané tyčinky poputuje na charitativní projekt organizace „Člověk v tísni
SOS Česko – pomoc lidem, které zasáhla
pandemie koronaviru“.
Petra Kolínová

Pietní akt u hrobu sestřelených amerických letců
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Jak to vidí děti aneb co s kulturním domem?
Kulturní dům je téma na dlouhý rozhovor. Každý ve Strmilově má
k němu nějaký vztah. Někdo tam poprvé ochutnal alkohol na diskotéce, jiný má veselé zážitky z mysliveckého plesu. Budova je
poznamenaná 32 lety své existence, žádá si stavební i koncepční
změny jejího fungování. Názory od dospělých jsme získali anketou, rozhovory se zástupci spolků a místních organizací, zbývalo se
ještě zeptat dětí. Pod vedením své paní učitelky děti sedmé třídy
nahlédly ve své fantazii do budoucnosti našeho kulturáku. Jejich
názory jsme vyslechli a dokonce i mohli vidět v 3D realitě.

Jak na vizích pro rozvoj kultury a sportu děti pracovaly, popisuje
Vendulka takto:
„Paní učitelka Holcová nám rozdala fotografie KD a každý se mohl rozhodnout, zda KD zbourá nebo poupraví. Všichni KD zbourali
a nakreslili nové návrhy. Třídní zastupitelstvo v čele se starostou Davidem Hochmanem vybralo šest návrhů, které se převedly do 3D podoby. Ten, kdo namaloval vybraný návrh, si určil 2-3 členy týmu. Tento
tým vytvořil model návrhu.

str. 4

Opatřili jsme si karton a začali tvořit. Paní učitelka nám radila, jak dále
postupovat a zajišťovala nám potřebný materiál. Některé skupiny použily opravdu jen karton, některé použily i jiné materiály, jako například:
dřevo, látku, krepový papír, ... A vše slepila tavná pistole. Každá skupina
zvolila jiný postup, někdo začínal podstavou a někdo stěnami.“
Vendula Štěrbová, žákyně sedmé třídy
Souběžně s dětmi na studii proveditelnosti s námi pracují i týmy expertů. V první fázi sběru nám pomáhali odborníci z Centra pro komunitní práci Jižní Čechy, teď máme už také dílčí výstupy od Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT
v Praze. Výsledky energetické studie i zhodnocení ekonomického
potenciálu nového způsobu využití kulturního domu ve Strmilově
představíme zastupitelům na jednání dne 30. 9. 2021. Následovat
bude setkání s veřejností (termín upřesníme), kde bychom lidem
chtěli ukázat Architektonickou studii budoucího stavu kulturního
domu včetně vizualizace na počítači. Projdeme se virtuálně kulturákem roku 2026, prezentaci povede Ing. Milan Špulák z Jindřichohradecké projekční kanceláře.
A jako malou ochutnávku toho, že v kulturním sále mohou probíhat zážitky tvůrčí a rozmanité, Vás všechny zveme na koncert dětí
ze Základní umělecké školy Allegro, který proběhne v úterý 5. 10.
2021 v 18 hodin v sále kulturního domu ve Strmilově. Aktivity kolem KD jsou součástí projektu Přívětivý inovativní úřad Strmilov.
Jaroslava Sedláková

PŘÍVĚTIVÝ INOVATIVNÍ ÚŘAD STRMILOV - CZ.03.4.74/0.0/0.0/1
8_092/0014301 je spolufinancován Evropskou unií.
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Cimrvaldy a okolí

Časové údaje a příchod křesťanství
Archeolog Teplý uvádí osady kolem roku
1190 - Strmilov, Vlčice, Střížovice, Člunek,
Ratmírov. Za Oldřicha z Hradce (1281-1312)
se dolovalo u Skrýchova a pak na Cimrvaldech (Zimrvald u Volešné). V pramenech
není uvedeno, co se dolovalo.
V té době tam zřejmě už vesnice toho jména nebyla. V souvislosti s obchodními stezkami se má za to, že se při nich stavěly
kostely. Dále je zmínka, že se solí těla přišla do kraje i sůl duše - víra nová z Telecka,
kde Metoděj působil. Románský kostelík
sv. Ondřeje byl tedy zřejmě také postaven
na obchodní stezce, viz kapitola Obchodní stezky. Ve většině podkladů je uvedeno,
že se jedná o nejstarší kostel v okolí. Tato
informace však není správná. Ke kostelíku
sv. Ondřeje byl údajně přidružený druhý prastarého původu - kostelík sv. Anny. Tento byl zničen přestavbou na márnici v roce 1880. Při té příležitosti byla prý zničena
spousta starých listin. Název kostela sv. Ondřej nasvědčuje, že byl postaven „na úsvitě
křesťanství“, neboť v té době zasvěcují se
kostely apoštolům.
Pravděpodobnost, že kostely, původní
sv. Anna a později sv. Ondřej, stály na obchodní stezce, navozuje také nález pokladu na stezce u sv. Ondřeje. Hranaté kousky v počtu 1213 byly datovány do poloviny
13. století.
V jiné verzi uveden nález z roku 1898 - stříbrné denáry a půldenáry z 1. poloviny 13.

století (kolky řezenské a pasovské) - portrét
Wladislava (zemřel 1222). Místo je upřesněno - stezka vlevo od silnice ke hřbitovu.
Proč byl v sousedství kostela sv. Anny postaven nový, románský, není vysvětleno.
Traduje se, že ve sv. Anně byly bohoslužby
pro lid, u sv. Ondřeje pro měšťany.
Újezd strmilovský náležel do r. 1255 řádu
německých rytířů (2. kolonizace?) což nemusí být v souvislosti s osadou sv. Ondřeje. Templáři přišli do Jindřichova Hradce
r. 1232. V bývalé Dlouhé ulici ve Strmilově stával klášter a špitál. Podle archeologa
Teplého byly zakládány v každé osadě při
zemské cestě domy pro malomocné. Nemoc sem byla zavlečena za křižáckých válek. Templáři byli lidé vzdělaní,většinou inženýři a ranhojiči, zavádějící kolonizaci.
Templáři r. 1255 nechali újezd strmilovský
a děpolský hradeckým pánům. Manželka
Jindřicha I. darovala újezd strmilovský Německým rytířům, ale syn Vítek jej vyměnil
(není uvedeno za co). Snad za Vítkův Hrádek. Tento byl založen Vítkem z Hradce
6 km jihovýchodně od Blažejova. Hrad trojúhelníkového půdorysu s okrouhlou věží na špici ostrohu s protilehlým palácem
byl darován stejně jako Blažejov a další
zboží řádu Německých rytířů (což snad není v rozporu s předchozí informací). Podle
pověsti odtud vede podzemní chodba až
k blažejovskému kostelu. Od 15. století je
uváděn jako pustý.

Úzká ulička vedoucí k náměstí měla strategický obranný význam v urbanistickém
uspořádání Strmilova.
Strmilov jako trhová ves patřila králi Václavovi, od r. 1550 sdílí s pány z Kunžaku.
Němečtí rytíři se věnovali kolonizaci, jak
jsem uvedla, většinou inženýři a ranhojiči.
Má se tedy za to, že urbanistické uspořádání Strmilova je jejich zásluhou. Pověst říká,
že Němečtí rytíři chodili po kryté dřevěné
chodbě z Dlouhé ulice na místo chrámu sv.
Jiljí, který v té době ještě nestál.
Původní kostel sv. Jiljí byl založen až v r.
1376. Ve Vlastivědě Jindřichohradecka z r.
1926 - č. 3 je domněnka, „že i ve Strmilově
stával mezi lesy opevněný kostel, v jehož
ohradě postavena tvrz - nynější fara.“
Není jasné, zda je míněn předchůdce kostela z r. 1376 nebo údajný starý Strmilov osada asi vlevo od sv. Ondřeje.
Příště: Jak vypadají Cimrvaldy dnes.
Text a foto: Jarmila Kaprálová

Záchrana labuťátka
Když jsem se v neděli 22. 8. vracela
z kostela kolem Hamerského potoka,
viděla jsem rodinku labutí a uvažovala jsem, co bych o nich mohla napsat.
Že letos přežila obě mláďata? Ale dobrá zpráva není zpráva a hlavně to není
příběh! Přešla jsem uličku a blížila se
k silnici, tedy šla ke Kunžatecké ulici.
A v tom jsem ho uviděla! Jedno z mláďat si to štrádovalo po silnici směrem
na Kunžak! Auta se mu zatím naštěstí stačila vyhnout, ta další jsem na něj
upozorňovala, ale hlavně jsem se snažila ho zahnat zpět, což se mi vůbec nedařilo, prostě si mě nevšímalo! Vtom
jsem uviděla mladou rodinu na elek-

trických koloběžkách, která projížděla
kolem. Napadlo mě, že je zkusím poprosit, jestli by mi nepomohli. Manželé z Ostravy s milou dcerkou Karolínou byli velmi ochotní a hlavně šikovní,
pán říkal, že má zkušenosti se zvířaty.
Asi po půl hodině nahánění v Kubákově předzahrádce se ji pánovi podařilo
chytit jako husu, zezadu za krk. A šokovaného tvorečka odnesl zpět a vrátil
do Hamerského potoka, kde se ho posléze ujali jeho rodiče. Snad mu důkladně vyčinili po labutím způsobu a nezbedný potomek už se na cesty nevydá.
Text: Jarmila Kaprálová
Foto: Karolína Jeziorková
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Škola a školka

Kudy, kudy, kudy cestička… tentokrát
o vzdělávání ve školce ve Strmilově
Velký krok na nové cestě za vzděláváním
těch nejmenších a věřím, že správný, jsme
udělali realizací ukázkové přírodní zahrady.
Je to už 5 let. Ve vzdělávání dětí nás posunul blíže ke vzdělávacímu modelu skandi-

školky. Budova MŠ byla na začátku minulého století postavena jako útulek pro chudé z daru strmilovské rodačky Terezie Karáskové, Feldwert – Doležalové. Napadá
mě, že budova měla nedávno 100 let. Dí-

návských zemí, které jsou dnes na nejvyšších příčkách pomyslného vzdělávacího
žebříčku. Byl to první krok. Ten druhý bude dokončen co nevidět. Je jím přístavba

ky za to! Jenom škoda, že prostory tříd jsou
příliš malé a nevyhovují tak prostorovým
požadavkům stanoveným pro dnešní mateřské školy.
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Lidé čtěte!
Před školkou najdete novou KNIHOBUDKU! Vše co je uvnitř, je pro vás! Najdete knihy dětské, pro dospělé i odborné. Jak knihobudky fungují? Knihu,
kterou již nepotřebujete, už jste z ní třeba vyrostli, nebo čtete jiný žánr, vložte
do budky pro ostatní. Co vás zaujalo, si
naopak odneste. Jak mi říkával děda:
„Kdyby se víc četlo, tak by se víc vědělo“.

3/2021
Zároveň s projektem zahrady tedy vznikl
projekt přístavby školky tak, aby propojil
venkovní i vnitřní vzdělávací prostor. Dětem toto přímé propojení se zahradou přinese možnost denního bádání a pozorování. To je základem moderního vzdělávání
dětí. Navíc je třída bezbariérová. Bude využívána zároveň k rannímu scházení i odpolednímu rozcházení. Tak bude sloužit všem
dětem a ne pouze jedné třídě.
Někomu se může zdát nová část na školku málo barevná, málo veselá. Jak jsem již
zmiňovala, vycházíme z konceptu skandinávských zemí. Ti se již před 30 lety zabývali tím, co je příčinou značného nárůstu
poruchy koncentrace dětí, hyperaktivity,
všech možných Dis-, opožděného vývoje
řeči. Jedním z příčin je „přesycení“ informacemi jak sluchovými, tak zrakovými. Rádio,
kde mluví několik lidí najednou, k tomu
hraje hudba, někdo telefonuje; pohádky plné zvuků, rychlé střídání obrazů, dětské pokojíčky plné barev, barevné oblečení, křiklavé fasády, reklamy… Zejména
u předškolních dětí, s nevyzrálou centrální
nervovou soustavou, je důležité „uklidnit“
prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Proto
architekti Ondřej Semotán a Martin Vokáč
použili neutrální barevnost – dřevo, bílá,
šedá, béžová, lehce oživena žlutou. Děti lé-

pe vnímají a soustředí se na to, co je podstatné a důležité, tedy to, co je dobré, aby
děti vnímaly.
To byl také důvod, pro bylo důležité upravit fasádu tělocvičny z ostře žluté na šedou a fasádu na přístavbě na přirozenou, dřevěnou. Děti tak mají šanci vidět
rozkvetlé stromy, různou barevnost listí, červeň šípků, motýla na keři a ještěrku
na kameni. Toto poznávání dětem zůstane na celý život!
Mateřská škola Strmilov se také zapojila
do mezinárodního projektu EKOŠKOLA.
V červnu letošního roku jsme v projektu
za pedagogickou činnost získali stříbrný
certifikát Ekoškoly, který jsem za mateřskou školu spolu se zástupkyní Milenou
Michálkovou přebrala na Staroměstské
radnici v Praze.
Teď zbývá už jen poslední část celého troj-projektu a tím je dosázení zahrady. Před
školkou vznikne nový ukázkový sluneční
záhon a v zahradě rozkvete jeden stinný
kout.
Tolik práce si zaslouží společnou oslavu! Tu
asi stihneme až na jaře. Covid snad bude
za horami. Vše pokvete, ve venkovní peci
si něco dobrého upečeme, děti se projdou
s kozou po zahradě, zazpíváme si s dobrou
kapelou a bude zase dobře.

Už se na vás všechny těšíme!
P. S. Víte, že základní vlastnosti se u lidí
utvářejí do 6 let?
Věra Semotánová

Co se děje ve škole…
Po prázdninách jsme zahájili nový školní
rok, doufám, že už nás v letošním roce nečekají žádná mimořádná opatření v podobě uzavření škol. Zatím proběhla tři kola testování, všechny testy byly negativní.
Snažíme se v maximální míře dodržovat
všechna protiepidemická nařízení. Děkuji
všem rodičům, kteří zodpovědně nechávají děti s příznaky virových onemocnění doma.
Na konci prázdnin proběhl příměstský tábor pro předškoláky a žáky 1. třídy, jehož
organizace se ujaly paní asistentky. Všechny zúčastněné děti si program užily, dokonce jsme měli možnost vyjet i na dva
výlety. Prvním byl pěší výlet z Nového Světa kolem Ďáblovy prdele k rozhledně U Jakuba. Na jedno odpoledne měly pro děti
připravený moc hezký program paní Vlasta Vondrušová s Jaroslavou Sedlákovou.
Společně s účastníky tábora dámy vyrazily
Za zvířátky do zahrádky. Po tomto odpoledni následoval druhý výlet, tentokrát za živými zvířátky do Zooparku Na Hrádečku.
Děkuji zřizovateli za zajištění dopravy dětí
na naše výlety.
Do první třídy nastoupilo 16 dětí, první
den školy jim přišel popřát hodně úspě-

chů pan starosta Novák s panem místostarostou Štěrbou a dětem přinesli i drobné
dárky. V letošním roce školu navštěvuje
celkem 159 žáků, což je opět mírný nárůst
počtu žáků oproti minulým letům.
V tomto roce jsme zrušili klasické žákovské
knížky a budeme nadále využívat výhradně
elektronickou žákovskou knížku v systému
Bakaláři, kde je možné zjistit vše o prospěchu dítěte, změnách v rozvrhu. Omlouvání
nepřítomnosti budou rodiče nově zadávat
také v tomto systému. Rodiče i žáci obdrželi přihlašovací údaje. Až se všichni systém
naučíme používat, bude velkým přínosem
pro vzájemnou komunikaci.
Žáci 1. – 3. třídy se na podzim zúčastní výuky bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.
V těchto dnech připravujeme také nabídku volnočasových aktivit organizovaných
školou. Seznam by měly děti přinést domů
ve druhé polovině září. V tomto roce budeme pokračovat i ve spolupráci se SŠTO
Dačice, tentokrát budou tamní vyučující
jezdit za našimi dětmi do Strmilova.
Na svém prvním zasedání se sešla již i školská rada, která schválila Školní řád, Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 a změny
ve Školním vzdělávacím programu.

Již v minulém vydání jsem vás informovala
o tom, že se díky zřizovateli podařilo získat
dotace z IROP a z dotací Jihočeského kraje.
Z krajského dotačního programu Podpora školství vyrostlo na školní zahradě krásné workoutové hřiště, na němž již děti pilně cvičí. Z IROPu máme zrekonstruované
a nově vybavené dílny. Mimo jiné budou
děti moci pracovat na 3D tiskárně, mají
k dispozici nářadí na kovo i dřevoobrábění, nástroje na elektroniku. Součástí vybavení je nový nábytek, tablety, či stavebnice
klasické a elektrotechnické.
Ve svých aktivitách bude letos pokračovat
také ZUŠ Allegro, která má hudební i výtvarný obor. I když v loňském roce provoz
školy začínal a byly značně ztížené podmínky pro výuku, tak se dětem z výtvarného oboru podařilo uspět ve výtvarné
soutěži, kterou vypisuje Ministerstvo vnitra. V sobotu 11. 9. si Adam Krupka převzal
ocenění za své dílko v Praze. Gratulujeme. Konečně bude moci již naplno fungovat i Keramická dílna Hliněnka paní Hany
Kudrnové. Znovu bude obnovený i biblický kroužek vedený paní farářkou Ludmilou Míchalovou Mikšíkovou.
Ludmila Plachá
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Novinky z MŠ a ZŠ
Naše děti se na začátek nového školního roku dočkaly, nové třídy v MŠ, zrekonstruovaných školních dílen v ZŠ včetně 3D tiskárny
a také nového workoutového hřiště.
Martin Novák

Kalendář 2022
Připravujeme pro Vás nový nástěnný kalendář Strmilova pro rok 2022.
Opět se bude jednat o kombinaci historických fotek a těch současných. Pro
předobjednání kalendáře prosím pište na tel.: 607 117 030. Kalendář by měl
být v prodeji během prosince.
Jiří Hanzal
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Spolky

Strmilovské hasičské závody 2021
V letošním roce se konal již 11. ročník hasičského závodu v požárním útoku, nazvaném „O pohár starosty města Strmilov,“ zařazeného do seriálu Táborské hasičské ligy.
Celkem se zúčastnilo 8 družstev žen a 16
družstev mužů. Na dodržování pravidel
nemohl dohlížet nikdo jiný, než všem dobře známá trojce rozhodčích Jiří Šustr, František Doležal a Jiří Čihák. O přesné měření
časů se postarala naše domácí časomíra,
která zajišťuje celou THL, ve složení Jarda,
Luboš a Helenka Paulusovi.
V krásném letním dni zahájilo závody tradičně domácí družstvo. V dobře rozběhlém útoku dosáhl rychlejšího času 17,59
levý proudař, útok ukončil pravý časem
19,26, což v závěrečném hodnocení stačilo na sedmé místo. Jako první se umístni-
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lo družstvo z Markvarce výsledným časem
18,01 (LP 17,71). Druhou příčku vybojovali
hasiči z Dobronic u Chýnova, kteří byli horší pouze o jednu setinu vteřiny - 18,02 (PP
17,54). Na třetí příčce skončili borci ze Zdislavic časem 18,70 (LP 17,95). Čtvrté místo
patřilo družstvu z SDH Sloup časem 18,84
(PP 17,70).
Ženskou kategorii vyhrálo družstvo ze
Sloupu časem 17,99 (LP 17,85). Druhé místo obsadila děvčata z Nové Včelnice časem 18,70 (PP 18,58). Třetí příčka patřila
družstvu ze Strachoňovic časem 19,04 (PP
18,43) a na čvrtém místě časem 19,27, (PP
18,82) skončilo družstvo ze Zdešova.
Finálového kola se zúčastnilo prvních pět
družstev, kde místo třetích Zdislavic startoval šestý Skrýchov u Malšic, který se na-

konec dělil časem 15,20 (LP 14,86) o první
místo z Dobronicemi u Chýnova stejným
časem 15,20 (LP 15,10). Na třetím místě
skončil tým z Markvarce, který měl pouze
o setinu horší čas 15,21 (LP 14,94) a o desetinu vteřiny horším časem se umístnilo
družstvo z Nové Vsi u Chýnova 15,31 (LP
15,17) na čtvrté příčce. Poslední pátá příčka finálového kola patřila družstvu ze Sloupu s časem 17,10 (PP 14,90).
Závěr tohoto krásného sportovního odpoledne patřil starostovi města panu Martinu
Novákovi, který za asistence našeho starosty SDH pana Jaroslava Pauluse rozdal
poháry a ceny. Doufáme, že jste si našich
tradičních závodů užili jako my a za rok se
opět uvidíme.
Rudolf Séč
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Ve Strmilově se znovu hrál cvrček
Dne 12. 6. 2021 Spolek hráčů cvrčka uspořádal 16. ročník
TURNAJE NADĚJÍ. Tento turnaj se konal za podpory MĚSTA STRMILOV. Na cenách se dále podíleli - SPOLEK HRÁČŮ CVRČKA, LENKA a MICHAL LOVĚTÍNSKÝ, DANA MURAWSKÁ a další z řad fanoušků hry cvrček.
Kvůli přísným epidemiologickým nařízením se turnaje zúčastnilo
„jen“ 6 mladých hráčů a hráček. Hráli ve dvou věkových kategoriích.
Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let hrálo 5 hráčů. Po boji,
který se odehrál na jedno kolo na 20 trojhodů, se z vítězství radoval Tomáš Holý. Na druhém místě skončila loňská vítězka Eliška Jahodová. Třetí místo obsadil Ondřej Jahoda.
V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18 let si přišel zahrát 1 hráč.
Aby to neměl Adam Povolný úplně jednoduché, tak mimo statistiky byli proti němu nasazeni dva hráči z řad pořadatelů turnaje.
Hrálo se jednokolově na 30 trojhodů. Ačkoliv Adam své dva protihráče nedokázal porazit, tak až do samého konce s nimi udržel
krok. Po 25 trojhodech zaostal o 16 na nejlepšího a o 8 kuželek
na druhého „sparingpartnera“ zpět a odnesl si zaslouženě cenu
pro vítěze.
Ačkoliv se tentokráte sešlo menší množství mladých hráčů, tak
všichni účastníci byli ze hry nadšeni a nakonec i náležitě odměněni za předvedené výkony.
Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlové
za poskytnutí prostorů v hotelu Komorník a všem, kteří se podíleli
na uspořádání turnaje - Monika Křištová, Michal Lovětínský, Lenka
Lovětínská a Michala Nořinská, Miloslav Křišta ml. Také děkujeme
všem rodičům, příbuzným, kamarádům i sousedům, kteří děti přivezli nebo přivedli a při turnaji pomáhali stavět kuželky, radili, jak
hrát a zapisovali výsledky.
----------------------------------------------------------------------------------------Dne 26. 6. 2021 Spolek hráčů cvrčka uspořádal XXVI. ročník
STRMILOVSKÉHO POHÁRU. Tento turnaj se konal také za podpory MĚSTA STRMILOV. Přesto, že se turnaj uskutečnil za přísných
epidemiologických opatření, tak se turnaje zúčastnilo 24 hráčů.
Po bojích v základních kolech se v šestičlenném finále nejvíce dařilo a z vítězství se radoval Miloslav Křišta mladší, který utvořil nový rekord shozených kuželek ve finále Strmilovského poháru, 160
kuželek na deset trojbodů. Druhé místo vybojoval Stanislav Povolný, který shodil 140 kuželek na deset trojbodů, a třetí místo obsadil Marek Vencovský, který shodil 138 kuželek na deset trojbodů.
Zajímavostí turnaje bylo to, že vítěz Miloslav Křišta mladší a Michala Lovětínská, která skončila na čtvrtém místě, jsou hráči, kteří
v minulosti hrávali v turnajích nadějí.
Další informace z dění kolem hry cvrček můžete čerpat z našeho
webu http://www.cvrcek.4fan.cz/
Spolek hráčů cvrčka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
„TURNAJ NADĚJÍ“ 16. ROČNÍK  kategorie 7–12 let
Jméno

kuželek

hodů

průměr

1.

HOLÝ Tomáš

207

20

10,35

2

JAHODOVÁ Eliška

185

20

9,25

3.

JAHODA Ondřej

179

20

8,95

4.

POVOLNÁ Sabina

163

20

8,15

5.

BALÍK Matyáš

129

20

6,45

body

„TURNAJ NADĚJÍ“ 16. ROČNÍK  kategorie 13–18 let
Jméno

1.

POVOLNÝ Adam

kuželek

275

hodů

25

průměr

body

11,00

„STRMILOVSKÝ POHÁR“ 26. ROČNÍK
Jméno

kuželek

hodů

průměr

body

1.

KŘIŠTA Miloslav ml.

708

50

14,16

8

2.

POVOLNÝ Stanislav

685

50

13,70

7

3.

VENCOVSKÝ Marek

708

50

14,16

6

4.

LOVĚTÍNSKÁ Michala

610

50

12,20

5

5.

FÜLLSACKOVÁ Alena

678

50

13,56

4

6.

KŘIŠTA Miloslav

664

50

13,28

3

7.

KUBÁK Filip

535

40

13,38

2

8.

JANÍK Zdeněk ml.

523

40

13,08

1

9.

TUČEK Martin

543

40

12,58

10. LOVĚTÍNSKÁ Lenka

498

40

12,45

11. LOVĚTÍNSKÝ Michal

536

40

13,40

12. NOŘINSKÁ Michala

495

30

12,38

13. NOŘINSKÝ Zdeněk

435

30

14,50

14. KUBÁK Jan

354

30

11,80

15. STRUČOVSKÝ Luboš

356

30

11,87

16. HOLÝ Jiří

375

30

12,50

17. MYNÁŘ Jaroslav

350

30

11,67

18. SUCHÁNKOVÁ Libuše

310

30

10,33

19. DAVID Imrich

239

20

11,95

20. HOLÁ Pavla

224

20

11,20

21. HOLÝ Jaroslav

221

20

11,05

22. DOLEČEK Leoš

217

20

10,85

23. NOVOTNÝ Jiří č. p. 469

209

20

10,45

24. BAHOUNEK Ivo

178

20

8,90
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Senioři na cestách VIII.
V letošním roce jsme se už konečně dočkali! Náš „seniorský“ zájezd se mohl uskutečnit v plánovaném termínu, a tak jsme se 17.
června vydali poznávat krásy naší jižní Moravy.
Našeho prvního cíle jsme dosáhli v předstihu, takže jsme měli dostatek času k prohlídce oranžériií se zajímavými rostlinami,
sochami i papoušky a čas zbyl i na prohlídku překrásné zámecké zahrady. Neméně
nadšeni jsme byli i z prohlídky vnitřních
prostor malebného zámku.
Po prohlídce jsme odjížděli k dalšímu cíi,
což byl archeoskanzen v Modré, který
představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Vel. Moravy. Je v něm
přibližně třicet staveb a jeho součástí je
i Národní kulturní památka - základy kostela Sv. Jana z 9. stol.
Po této historické prohlídce jsme se přesunuli do současnosti - do expozice Živá voda, kde nejatraktivnější podívanou byl zcela jistě tunel, který se nachází 3,5 m pod
vodní hladinou.
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Po jeho jedné straně se nacházejí ryby z podhorských řek - parmy, pstruzi, mníci a další.
Na straně druhé plavou obyvatelé hlubších řek a jezer. Např. různé druhy kaprů, líni, cejni, dravé štiky nebo sumci. Jsou zde
zastoupeni i tažní jeseteři, včetně vyzy velké - největší sladkovodní ryby světa.
Na prohlídku celého areálu včetně venkovních expozic jsme však již neměli dostatek
času, neboť na nás čekala již úplně poslední zastávka - 1 km vzdálený Velehrad, který
je dodnes ztotožňován s hlavním střediskem Velké Moravy - Veligradem.
Zde jsme navštívili baziliku Nanebevz. Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Její interiér je vskutku velkolepý a zanechává nezapomenutelný dojem. Nedaleko ní jsme si
udělali na památku společný snímek a pak
jsme se již museli obrátit k domovu.
Den to byl vskutku „krásný“ a nevadilo ani
to nekonečné horko, které nás ani na chvíli
neopustilo.
Klub důchodců
Foto: P. Vinkler, H. Přibylová
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Lenochodcup 2021

Vítězové turnaje

12. ročník KRAFT Tenis Open 2021

Jan Jůn oslavil 70. narozeniny

Vítězové turnaje
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Jiskra Strmilov má nově
i nejmenší kategorii

Tabulka okresního přeboru po 5 kole:
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KLUB

Z V R P S

B

P+

1.

Slavonice A

6 5 0 1 26:9

15

0

2.

Strmilov

6 4 1 1 20:13

13

0

3.

Peč A/Rudolec

5 3 2 0 21:9

11

0

4.

Suchdol B

6 3 1 2 10:9

10

0

5.

Novosedly

5 3 0 2 11:11

9

0

6.

Kunžak

6 2 2 2 15:15

8

0

7.

St. Hlína

6 2 2 2 12:12

8

0

8.

Stráž

5 2 1 2 13:13

7

0

9.

Bystřice B/Číměř

6 2 1 3 16:17

7

0

10. Včelnice B

6 2 0 4 12:19

6

0

11. Chlum

6 2 0 4 14:22

6

0

12. St. Hobzí

5 2 0 3 8:16

6

0

13. Lásenice

6 1 2 3 10:15

5

0

14. Popelín

6 1 0 5 11:19

3

0
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Fotbalový víkend starších žáků
Jako tradičně proběhlo, poslední víkend
v červnu, fotbalové soustředění starších žáků. Těšili jsme se na něj o to víc, když doba
podzimní i jarní nepřála kolektivnímu sportování. Viděli jsme se takto společně opravdu po dlouhé době. Víkend jsme zahájili v pátek, kdy dopoledne proběhl trénink.
Chuť si zahrát a nadšení 16 přítomných kluků z fotbalu naznačovalo pěkný sportovní
víkend. Po obědě jsme si udělali výlet do Jihlavy. Nachystali jsme pro kluky překvapení.
Cinestar a „Mekáč“ jim udělal radost. Sobotní program byl jasný – fotbal, fotbal a zase
fotbal. Turnaje starších žáků se zúčastnilo
celkem pět družstev, hrálo se na obou hři-

štích a hrál každý s každým.
Aby nezůstalo pouze u jednoho překvapení,
v sobotu bylo nachystané další. Na pozvání
předsedy občanského sdružení KRAFT Strmilov, pana Petra Vinklera, navštívil fotbalový turnaj herec, režisér, sportovec a bavič
Jakub Kohák. Čestný výkop nestihnul, ale to
se hercům promíjí.  Děkujeme moc, jeho
přítomnost byla zpestřením víkendu nejen
pro děti, ale i pro přítomné diváky. Jakub
Kohák fandil, postavil se do brány, s kluky se
na památku vyfotil a nakonec zodpověděl
několik zvídavých dotazů.
Vítězem turnaje se stali strmilovští fotbalisté. Kluci do posledního zápasu vložili veš-

keré své zbylé síly po odehraných utkáních
a velkou chuť vyhrát. A také díky štěstí výhru
nad kluky z Kardašovy Řečice urvali. Vítězný
pohár převzatý z rukou „okresního přeborníka“ Jakuba Koháka těší o to víc.
Sobotní večer byl vyhrazen plněním úkolů,
dobrému jídlu, společnému klábosení a příslibu:„Tak se tu snad za rok opět ve zdraví sejdeme!“
Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu
víkendu jakoukoliv měrou podíleli. Bylo to
fajn!!!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Miloš Sedlák

Strmilovské filmové léto 2021
Tak jako před rokem i letos jsme připravili Letní KINO Strmilov. Proč to děláme? Chceme, aby lidé v této těžké době,
kdy se zprava blíží uprchlíci z Afganistánu, zleva útočí koronavirus, zepředu se
valí velká cenová inflace, kdy se zdražuje
téměř vše, a zezadu to celé sleduje bezpečnostní informační služba (BIS sleduje
i prezidenty, tak si musím dávat pozor),
mohli bavit a utekli aspoň na ty dvě hodinky od reality všedních dnů. Letos jsme
vás vzali za léčitelem ve filmu ŠARLATÁN,

herečka Jana Paulová nám představila
film ŽENSKÁ POMSTA, mezi mladé hokejisty nás vzala SMEČKA, nahlédli jsme
do života mladé MATKY, pes GUMP nás
naučil žít, v posledním filmu jsme se naučili péct BÁBOVKY. Jako bonus jsme zařadili nejnovější českou filmovou komedii
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL, bohužel počasí nám na tento film moc nepřálo. Všem našim věrným divákům děkujeme za hojnou návštěvu a příjemné
čtvrteční večery.

TOP návštěvnost Letního KINA Strmilov:
1/ 3BOBULE
2/ GUMP
3/ ŽENSKÁ POMSTA
4/ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
5/ BÁBOVKY
6/ MATKY
7/ PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL
8/ ŠARLATÁN
9/ MODELÁŘ
10/ ŽENY V BĚHU
Petr Vinkler, prezident KRAFT Strmilov o.s.
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novÁ sluzba
ˇ ve vašem regionu !
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
Brousíme nože, nůžky, sekáčky, dláta, sekery, vrtáky, hoblovací nože,
pilové kotouče obyčejné i vidiové, pilové řetězy, nože do sekaček atd.

PRODEJ A OPRAVY PILOVÝCH ŘETĚZŮ
Prodáváme kvalitní pilové řetězy značky Oregon
a opravujeme poškozené pilové řetězy.

BROUŠENÍ BRUSLÍ
Brousíme pánské, dámské a dětské brusle i náhradní nože k bruslím.

hobby

K&K

servis

Milan KUDRNA, Nad Kamenitým 378, STRMILOV 378 53

Mobil: 724 022 018

www.hobbyservis.cz

Příjem a výdej zakázek: PO - PÁ 17 - 19 hodin, výjimky po dohodě.

mnozstevnÍ
slevy od 5 kusu° vÝse
ˇ !
ˇ
Ve Strmilově nově otevřené výdejové místo
ZÁSILKOVNA - Z-BOX, Náměstí 60, Strmilov
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