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Úvodník
Vážení a milí čtenáři Strmilovských novin,
když jsem si před Vánoci stěžoval, že rok 2021 nebyl opět normální, vůbec jsem netušil, že může být ještě hůř.
I když koronavirus ustupuje, vypukla válka blízko našich hranic. Denně slýcháme zprávy z bojů, zprávy o tragédii
obyčejných lidí a sledujeme válku v přímém přenosu. Dotýká se nás všech. V tomto (opět) těžkém období chceme ve SN trochu informovat, poučit a pobavit. K válce na Ukrajině se připojila i velká inflace, jediné, co snad nezdražilo, jsou Strmilovské noviny. Snad vás potěší, že od února promítáme v místním kině každý měsíc jeden film
a v létě můžete po dvou letech na Open AIR koncert. Člověk má mít možnost se odreagovat od všech těch zpráv…
Za Strmilovské noviny Petr Vinkler
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Tentokrát představujeme Míru Závodského, který se od roku 1975 věnuje rybaření. Místní organizace Českého rybářského svazu má okolo 100 členů a stará
se o své i pronajaté rybníky. Ve vlastnictví ČRS Strmilov jsou i sádky spolu se stavením ve mlýně. Předsedou organizace
se stal Míra v přelomovém roce 1989
a po třiatřiceti letech předal předsednictví Petru Holému.
PV: Vyrůstal jsi ve Strmilově?
MZ: Celý život jsem prožil ve Strmilově.
Základní škola, vyučení a potom vojna.
Po vojně jsem nastoupil do JZD. Po revoluci v roce 1989 jsem odešel za prací do Pra-

hy. Po jednom roce jsem se vrátil zpět
a pracoval na Obale. V pětadvaceti letech jsem se oženil a mám dvě děti. V mládí jsem se věnoval i sportu. Jak jste viděli v minulém čísle SN, hrál jsem rekreačně
volejbal.
PV: Začátky u rybářů?
MZ: Pro spolek jsem jezdil již po vojně.
V roce 1975 mě přemluvili a stal jsem se
stálým členem. V té době spolek řídil Karel Mátl z Kunžaku, hospodáře dělal Karel
Michalů, pokladníka pan Holoubek. Potom nastoupil na předsedu spolku František Vosolsobě.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
PV: Dostáváme se k předsednictví ve
spolku…
MZ: V roce 1989 se v celé společnosti udály velké změny a i v našem spolku se volilo nové vedení. Řeknu, jak to tenkrát bylo,
zvolili mě do výboru a hned mně řekli, tady máme funkce rozdělené a na tebe zbývá předseda. Výbor slíbil, že mi bude pomáhat a také pár let pomáhal ve věcech
úředních. V devadesátých letech jsme rekonstrukcí zbudovali hospodu a pronajali Láďovi Pacalovi. Později jsme vybetonovali podlahy pod hospodou a zřídili
rybářské sádky. Problémy byly i s rybníky,
lidi je chtěli po revoluci vracet a za pomoci
právních služeb se nám podařilo všechny
zachovat pro spolek.
PV: Jakou si měl představu o práci
předsedy spolku?
MZ: Já jasem byl hozen do vody a musel jsem plavat. Nějakou jasnou představu a vizi jsem neměl. Chtěl jsem, aby rybáři měli zázemí, aby se rozrůstal revír a aby
spolek přilákal nové, hlavně mladé členy.
Proto pořádáme dětské rybářské závody.
V posledních dvou letech jsme závody pro
děti ze známých důvodů nemohli uspořádat. V letošním květnu plánujeme, že Dět-

ské rybářské závody uspořádáme v květnu na Zájezku. Bude to ve Strmilově, a tak
můžou přijít děti i s rodiči. Na podzim,
když to situace dovolí, uspořádáme opět
„Poslední zátah“ v kulturním domě.
PV: Jaká je další náplň Rybářského
spolku ve Strmilově?
MZ: Máme okolo sta členů a každý podle stanov má odpracovat dvacet brigádnických hodin. Práce je stále dost. Máme
osm svých rybníků a některé další máme v nájmu. Provádíme průběžně údržbu chovných rybníků. Čistíme pobřeží revíru. Pomáháme s výlovem i sousedním
soukromým rybářům. Samozřejmě největší penzum práce odvádí to zdravé jádro spolku.
PV: A co ryby?
MZ: Kupujeme okolo 150 metráků obilí,
uskladníme a potom rozvážíme a dokrmujeme. Chov ryb na našich sedmi chovných rybnících je další naše činnost. Ryby
dodáváme do krajské distribuce, tam jde
přes 40 metráků ryb. Solidního kapra dodáváme na Hněvkovickou přehradu.
PV: Prosím o malé ohlédnutí…
MZ: Když se ohlédnu zpět, několikrát jsem
chtěl skončit a několikrát mě ukecali,
abych pokračoval, a letos už to kvůli mé-

mu věku a zdraví nejde. Budu rád dál pomáhat, když síly dovolí. Myslím, že jsme
společně za těch třiatřicet let udělali velký
kus práce. Rád bych poděkoval všem, kteří
mi celou tu dlouhou cestu pomáhali. Myslím, že jsme dobrá parta „mladíků“. Spolek
i v této době hospodaří v kladných číslech.
Máme plány, například vybagrovat Kešnerův rybník a další akce.

Závěrem bych chtěl lidi pozvat do přírody. Rybaření dodává člověku vnitřní klid.
Já jsem si hodně ryb „vyčetl“. Prostě u vody rád čtu a když se vám na prut posadí ledňáček, tak to v žádné televizi neuvidíte. Mě v současné době k vodě honí
můj vnouček, takže zase nový rybář, pokračovatel.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny

Ukliďme svět slaví 30 roků!
Termín pro jarní akce Ukliďme svět je
stanoven na 26. března. Po dvou letech,
kdy větší dobrovolnické akce značně
omezovala pandemie Covid 19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou
letech útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje!

Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26. 3., může se na případné
podpoře domluvit individuálně, pokud
později, měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však
bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže.
První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně
po něm. Druhou fotografickou soutěží bustr. 2

de „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější,
nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry.
Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích,
o recyklaci nebo jen o tom, jak třídíte u Vás
doma.

tech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen
samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí
nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky jako součást světové kampaně
Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz
ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V le-

Ukliďme svět v roce 2022 podporují: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město
Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker,
Kofola a další. Partnery akce se můžete stát
i Vy! Děkujeme!
Kontakt:
Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, info@csop.cz,
www.uklidmesvet.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neustále přemýšlím o tom co napsat v těchto dobách, abych Vám vnuknul naději, optimismus a trochu jiné myšlenky než: covid,
válka anebo zdražování všeho možného. Je
těžké bojovat na všech frontách za to, aby
byli všichni spokojeni.
Doba se mění opravdu za pochodu a to
tempem, které asi málokdo předpokládal.
Osvícení asi ano, neboť standard, který už
dneska chceme a vyžadujeme, je opravdu
velký. Tím mi dovolte se vyjádřit k velmi diskutovaným tématům ohledně Ukrajiny.
Usoudil jsem, že co se týká finanční pomoci, je veřejných účtů opravdu hodně a kdo
chtěl poslat peníze, tak určitě již učinil. Kdo
se chtěl podílet materiálně, také se určitě podílel. I v této době se bohužel najdou různé
organizace a soukromé osoby, které se nezdráhají nastalé situace zneužít pro svůj

vlastní prospěch. Proto jde mé uvažování v tomhle směru jinou cestou.
Předpokládám, že válka na Ukrajině nebude
dlouho trvat a dohoda nastane. Je to mé velké přání. Ukrajina bude znovu potřebovat obnovit život po válce. V té chvíli vás poprosím
o solidaritu pro nejpotřebnější, jako jsou děti a starší generace, kteří se nemohou na obnově podílet. Zorganizujme materiální sbírku (sešity do školy, oblečení, hračky, předměty
pro volný čas, hygienu a další věci, které nás
napadnou), vytipujme jednu z nejvíce postižených obcí a sbírku doručíme přímo tam. Bude
to nejadresnější a s určitostí pomoc pomůže
tam, kde má.
Pod svůj facebookový profil jsem si umístil
vlajku Ukrajiny. Je veřejným tajemstvím, jaké panují na Ukrajině poměry. Běžná, všudypřítomná korupce, umělá demokracie a málo funkční veřejný systém v obrovsky bohaté
obilnici Evropy. Vlajka pod mým profilem znamená: Lidé Ukrajiny, zvolte po této historické facce cestu skutečné demokracie za dodržování jasně daných pravidel, poctivé práce

a budete šperkem Evropy. Až se tak stane,
bude vás celý svět chránit jako oko v hlavě
i před fanatickými vůdci. Přání, které mám
NEJEN za lid Ukrajiny. V každém případě
ODSUZUJI zvěrstva páchaná na civilním
obyvatelstvu a ničení léta budované země.
I když nás samozřejmě ovlivňují všechny tyto negativní vlivy, můžu Vás, občané Strmilova ubezpečit, že nadále pracujeme, bez
ohledu na situaci, na rozvoji, daných cílech
a prioritách tohoto končícího volebního období.
Myslím si, že můžu napsat za celý tým MěÚ
Strmilov. Jsme nadále připraveni, tak jak se
to děje doposud, Vám vyjít vstříc a pomoci,
pokud je to jen trochu možné.
Vážení přátelé, jde-li to a věřím, že někdo už
opravdu nemá kam slevit, slevme ze svého
standardu, mysleme na své blízké, přejme si
vzájemně zdraví a dobré žití a to nejen slovy,
ale i činy. Nezapomínejme ani na své blízké
doma v České republice.
Váš starosta
Martin Novák

obou stran daří. V tomto školním roce jsme
se již zapojili do několika vědomostních
soutěží. Děti se zúčastnily Logické olympiády, Olympiád z matematiky, zeměpisu, dějepisu a českého jazyka. V olympiádě z matematiky naše žákyně vyhrála okresní kolo
a postoupila do krajského kola. V ostatních
olympiádách zatím okresní kola neproběhla.
Věnujeme se i fyzickým aktivitám. Před Vánoci absolvovali žáci 1. – 3. třídy kurz bruslení v Telči, na začátku února jezdily děti ze
4. – 9. třídy na lyžařský výcvik do areálu Hradiště u Nové Bystřice. V květnu a červnu ještě žáci 3. – 5. třídy absolvují povinný plavecký výcvik.
Musíme myslet i na budoucnost, proto se
připravujeme na zápis do 1. třídy, který
proběhne ve středu 6. dubna. Doufám, že
tentokrát se budeme moci setkat s dětmi
ve škole při tradičním zápisu. K zápisu přijdou děti, které nejpozději 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let.
Ve škole průběžně probíhaly i stavební práce. Výuka pracovních činností letos probíhá
ve zrekonstruovaných školních dílnách. Bývalý byt školníka má nové využití. Dvě místnosti využívá ZUŠ Allegro, jednu pro výuku
a druhou jako kabinet. Třetí místnost obsa-

dily děti ze školního klubu. Ten se sem přestěhoval z prostor cvičné kuchyňky, která
tak v současné době opět může neomezeně sloužit k výuce vaření. Na zahradě máme vybudované nové workoutové hřiště,
na němž se děti skvěle vyřádí.
Žáci školy společně se svými pedagogy
jsou aktivní v různých projektech. Jsme zapojeni do realizace projektu Cestou strmilovské vody. I nadále spolupracujeme se
SŠTO Dačice. V rámci projektu MAP Jindřichův Hradec II jsme se se čtyřmi třídami zúčastnili vzdělávacích workshopů v prostorách Hvězdárny a planetária prof. Františka
Nušla a opět jsme se zapojili i do Radostného vánočního tvoření a vyzdobili jsme „náš“
stromeček v prostorách Muzea fotografie
a moderních obrazových médií ozdobami,
které vyrobily naše děti. V rámci výzvy OPVV – Projekt Šablony III realizujeme i projekt Strmilovská škola, a to zejména doučováním, zájmovými kluby, projektovými dny
ve škole i mimo školu.
Na závěr ještě přeji všem vycházejícím žákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na maturitní obory, nebo přijímacího řízení na učební obory středních škol, které
si vybrali.
Ludmila Plachá

Škola a školka

Co nového ve škole?
Tentokrát bych ráda začala poděkováním.
Covidová opatření zasáhla do života nás
všech. Některé třídy se dostaly do karantény, ať už v důsledku setkání s nakaženými
spolužáky, nebo pedagogy. Pro rodiče starších žáků byla situace jednodušší, ale rodiče menších dětí museli někdy i opakovaně
zůstat doma s dětmi. Chod školy komplikovala i onemocnění zaměstnanců. Proto
bych ještě jednou ráda poděkovala všem,
kdo se podíleli na zdárném zvládnutí všech
nástrah této nelehké doby. Děkuji rodičům
našich žáků, dětem i všem zaměstnancům
školy. V neposlední řadě děkuji i našim bývalým zaměstnankyním, které místo toho,
aby si užívaly zasloužený odpočinek, tak
nám často vytrhly trn z paty při učení, vaření i úklidu. Za podporu děkuji i panu starostovi a panu místostarostovi, kteří se průběžně zajímali, zda vše zvládáme, a nabízeli
svou pomoc.
I přes všechna náročná opatření jsme pokračovali v našem hlavním úkolu, tedy
ve vzdělávací činnosti. Stále doháníme
látku, která sice byla v době uzavření škol
probrána, ovšem nebyla dostatečně procvičena a zafixována. Probíhají doučování,
abychom co nejvíc odstranili nedostatky.
Bohužel ne vždy se i přes vynaložené úsilí
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Cimrvaldy a okolí

Co z toho vyplývá
V kapitole 2 jsou uvedeny osady v okolí z r.
1190. Cimrvaldy v žádné podobě tam jako
osada uvedeny nejsou. Jestliže tato vesnice, údajně bohatá, již v roce 1190 neexistovala, kdo byli ti lidé, kteří chodili z Cimrvald
jednou ze dvou cest spojujících Cimrvaldy
s kostelem sv. Ondřeje?
Románský kostel považovaný za nejstarší
v okolí. Stál tam již v té době?
Nebo chodili cimrvaldští do druhého, dříve postaveného kostela sv. Anny? Sv. Anna - údajně patronka horníků. Cimrvalďané se živili také dolováním. Jak již jsem
uvedla, z pramenů vyplývá, že v té době
se kostely stavěly na kupeckých cestách.
Jestli byl kostel sv. Anny na kupecké cestě postaven dávno před sv. Ondřejem (výslovně uvedeno, byl prastarého původu),
kdo ho postavil?
Přišlo křesťanství do tohoto kraje opravdu
z východu, od Metoděje, jak tvrdili místní
vlastenci v 19. století?
Proč byl kostel sv. Anny zničen r. 1880 přestavbou na márnici?
A hlavně, proč byla při té příležitosti zničena také spousta starých listin? Nezajímala
minulost prastarého kostela místní vlastence? Nebo se nehodila do jejich koncepcí? Co
když tam byly důkazy o příchodu křesťanství
z mnohem dřívější doby? Třeba iroskotskými
misiemi nebo nedejbože bavorskými!
Kdyby tomu tak bylo, možná cimrvaldští
chodili již do tohoto kostelíka, ne až do sv.
Onřeje. Současně o nich říká tradice, že
uctívali své pohanské bůžky a obětovali
jim. Dále je uvedeno, že obětní kameny byly uctívány v 7. století a ještě dlouho po za-

Část prastaré úvozové cesty vedoucí od Cimrvald ke sv. Ondřejovi (Sv. Anně)
vedení křesťanství.
Křesťanství se údajně šířilo na Moravu ze
západních misií od 7.-9. století ze Salcburku, Pasova a Řezna. Do místního prostředí
pronikalo pomalu, intenzivněji až za Metoděje.
Podle prof. Cibulky - Velkomoravský kostel
u Velehradu, byl tento kostel postaven iroskotskou misií již v letech 820 až 840. V této oblasti byl také nalezen meč z 8. století se zlatým křížem podunajského typu (St.
Gallen).
V dubové pochvě s křížem k ničení pohanů. Podobné výrobky byly zhotovovány
také germánskými řemeslníky v Porýní v 8.
století. Nebo mohly být také zhotoveny
v dílnách iroskotských misií, kde přetrvávalaly keltské tradice s motivy zvířecích hlav.
Nálezy podobného typu byly objeveny jižně od Lince (Talisův kalich).
Je možné, že přišlo křesťanství do této oblasti nebo, na Moravu ještě dřív?

Pověst z Buchlovska mluví o markomanské princezně jako o první křesťance na našem území.
Mohlo se tedy křesťanské učení šířit ze západu po kupecké cestě? To by pak mohlo
spojovat tuto oblast Čech s Velkomoravskou říší (včetně Buchlova).
Byli-li obyvatelé Cimrvald již křesťané, vysvětlovalo by to spojení s kostelem sv. Ondřeje, nebo spíš s dřívějším sv Anny. Ale
současně uctívali i pohanské bůžky, jak
praví pověst. To by také upřesňovalo dobu, ve které žili. Súdný zákoník z 9. století
uvádí sankce za uctívání pohanských bohů. Cituji „každý statek, kde se konají oběti pohanské, ať je prodán a majetek rozdán
chudým“. Nemluví ale o obrácení mečem.
Též se vypráví, že vesnice byla vypálena
a vyvražděna, ale A. Sedláček neuvádí tuto
vesnici ve svém spise o vypalování.
Příště: Co z toho vyplývá dále...
Text a foto: Jarmila Kaprálová

Žáci se seznamují s rozpočtem obce
Řízení obce je velmi komplexní činnost,
špatná rozhodnutí mohou mít dlouhodobé následky a není jasné, kdy se projeví.
Dobrým pomocníkem může být virtuální
nástroj, ve kterém je možné si vyzkoušet,
jaké bude mít rozhodnutí zástupců obce dopady. V obci Strmilov vznikl v rámci
projektu Přívětivý inovativní úřad Strmilov
znalostní model pro řízení obce.
Žáci naší základní školy se na chvilku vžili do role členů vedení obce a vyzkoušeli si sestavení rozpočtu pro Strmilov. Formou krátkého dotazníku, který vedl děti
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postupně vizualizační a interaktivní rozpočtovou aplikaci, se žáci seznámili s virtuálními rozpočtovými nástroji. Na samot-

ný závěr si vyzkoušeli sestavit svůj vlastní
rozpočet díky participativní rozpočtové
aplikaci.
Projekt PIUS realizuje Městský úřad ve Strmilově od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022, tým
je složen z členů zastupitelstva, externích
odborníků i místních aktivních mladých
lidí. Aplikace je dostupná na webu města
pro každého, kdo se chce vžít do role zastupitele a zkusit přemýšlet v souvislostech finančních, organizačních a v návaznosti na strategický plán obce.
Luboš Nečeda
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Fotogalerie z akcí v České Olešné
Akce byly pořádány pod záštitou sboru dobrovolných hasičů Česká Olešná
a s přispěním dobrovolnic, především
z řad maminek v České Olešné. Při rozvolnění covidových opatření byla jako první
dne 18. 9. 2021 uspořádaná akce pro děti Hravé odpoledne v České Olešné, kde
si děti mohly zasoutěžit na 6 stanovištích a odnést si domů jimi vytvořený výrobek. Děti si samozřejmě odnesly i sladké odměny. Další akce byla uspořádaná
16. 10. 2021, kde hlavním tématem byly dýně. První ročník dýňobraní proběhl

v hasičárně v České Olešné, kde byly připraveny dýňové pochoutky jako polévka s krutony, muffiny, roláda s dýňovou
marmeládou, sušenky z dýňových semínek nebo slaný koláč. Všem moc chutnalo
a děti si vyřezaly krásné dýně nebo vyrobily kaštanová zvířátka. Jako tradiční akce
proběhla Mikulášská nadílka 5. 12. 2021.
Netradičně však nechodil Mikuláš s čerty
a anděly za dětmi, ale děti si přišly pro mikulášskou nadílku na dětské hřiště vedle
hasičárny. Součástí tohoto odpoledne
bylo i zdobení stromečku, prskání prska-

vek a ochutnávka perníčků. Hlavním hřebem bylo rozsvěcení vánočního stromu
na návsi před Jednotou. Tímto bychom
chtěli také poděkovat městu Strmilov
za přispění finančními prostředky na tyto
akce a zařízení vánoční výzdoby. Jako poslední akce, která by se dala nazvat již tradiční, je Silvestrovský výšlap ke kapličce
nad Českou Olešnou. Již třetím rokem se
parta lidí z České Olešné sešla u kapličky,
aby si popřáli vše krásné do nového roku
a zakončili tak rok 2021.
Sýkorová Tereza
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Betlémské světlo
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky
se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují
se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny,
pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného
světa Šejnohova manželka, která si
myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.
Komedie s prvky magického realismu
servíruje univerzální otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.
O specifickou vizualitu filmu se postaral držitel osmi Českých lvů a dalších
pěti nominací, fenomenální kameraman Vladimír Smutný, oceňovaný
architekt Jan Vlasák a kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Střihu
celého filmu se poprvé ujal syn režiséra a vnuk hlavního představitele, střihač František Svěrák.
Hlavní postavy ztvární kromě Zdeňka
Svěráka i Daniela Kolářová, Vojtěch
Kotek a Tereza Ramba. V dalších rolích se diváci mohou těšit na Ondřeje
Vetchého, dánskou herečku Patricii
Schumann, Vladimíra Javorského či
Jitku Čvančarovou.
STRMILOVSKÉ KINO
– 21. 4. 2022 od 19.00 hod.
Ještě několik vět o Strmilovském kině. Nechci tady dlouze popisovat,
jak složité je v dnešní době promítat kino (smlouvy se všemi distributory, smlouvy s OSA, NFU a všem se
platí poplatky z promítání). Dále kvalitní promítání, zvuk. Ceny filmů nesmíme zveřejnit, ale jsou od 5000,až po 18 000,- za jedno promítnutí.
Distributor si určuje i minimální ceny vstupného (na film „Tajemství staré bambitky 2“ jsme zlevnili vstupenky o 17% na vlastní náklady) určuje
i nasazení filmu (od kdy po premiéře
můžeme film promítat). Proto je velmi
těžké stanovit program třeba na dva
měsíce dopředu. Naší snahou je po-
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bavit diváka a zároveň podpořit českou
kinematografii. Proto promítáme české filmy a většinou komedie. V televizi
i ve zprávách sledujeme samé střílení,
proto v kině chceme, aby si divák odpočinul, pobavil, případně poučil.

Po dvou letech připravujeme i venkovní koncert. Na 15. 7. 2022 jednáme se skupinami TURBO a KERN.
Věřím, že se po dvou letech opět sejdeme.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny
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Strmilovské KINO v Praze
Když přišla pozvánka na úterý 15. 2. 2022
na předpremiéru dvou filmů v pražském
kině Lucerna, nevěděl jsem, co od toho
očekávat. V té době jsem plánoval cestu
do Prahy, a tak jsme vyrazili. Kino jsme lehce našli a přišli přesně na čas. V kavárně Lucerna bylo připravené malé občerstvení
a scházeli se první protagonisté. Do promítání filmu Betlémské světlo zbýval ještě čas,
a tak jsem využil situace na krátký rozhovor
se Zdeňkem Svěrákem.

PV: Jak vznikal film Betlémské světlo?
ZS: V roce 2012 jsem napsal knížku „Zdeněk
Svěrák POVÍDKY“, kde je deset povídek. Můj syn
Honza vybral z této knihy tři povídky a do scénáře je různě propojil. Povídky se jmenovaly
„Fotograf“, „Ruslan a Ludmila“ a třetí povídka
dala název i filmu „Betlémské světlo“
PV: Jak dlouho trvalo natáčení?
ZS: Celé natáčení trvalo 40 dní a stálo 39 mil.
Kč. Film se začal natáčet v roce 2020, a tak
do natáčení zasáhla i pandemie. Pamatuji si Honzu, když viděl, že v Praze padá sníh,
a dokonce zůstává na ulicích, začal neplánovaně točit. V Praze je sníh opravdu vzácnost.
Počtvrté hraju s Danielou Kolářovou, poprvé nás spojil Jiří Menzel ve filmu „Na samotě
u lesa“.

PV: Vzpomínáte na natáčení filmu „Po strništi bos“ ve Slavonicích?
ZS: My jsme dlouho hledali městečko, kde by
se dal natočit film „Po strništi bos“, až jsme kápli na Slavonice. Natáčeli jsme v roce 2016
a mnoho lidí z okolí bylo v komparzu, a proto
jsme premiéru filmu uvedli právě ve Slavonicích. Jsou to hezké vzpomínky.
PV: Máte připraven další scénář?
ZS: Věřím, že to můj poslední film není. Mám
připravený scénář pohádky „Čerti nejsou“. Tak
jak i u jiných scénářů, si budu muset nějaký
čas počkat a s Honzou dopracovávat scénář.
Jsem rád, že film podle mého scénáře „Betlémské světlo“ režíroval můj syn Jan Svěrák
a střih obstaral můj vnuk František Svěrák.
Po rozhovoru jsme shlédli nový český film
„Betlémské světlo“. Tak jako u jiných filmů
Zdeňka Svěráka i tento film je plný laskavého humoru. Film mohu s klidným svědomím
doporučit. Herecky je velmi dobře obsazen
(V. Kotek, T. Ramba, O. Vetchý, J. Čvančarová,
V. Javorský, J. Macháček, J. Budař, M. Táborský a mnoho dalších). Tak si 21. 4. 2022 udělejte čas a navštivte Strmilovské KINO.

Na odpoledne připravila společnost
BIOSCOP předpremiéru filmu „Vyšehrad:
fylm“. Před promítáním nás Jakub Štáfek

a producent Ctibor Pouba varovali, že to
bude jiný humor než „Betlémské světlo“.
Jakub Štáfek přišel na projekci v předstihu,
tak jsem položil několik otázek i jemu.
PV: Viděl jsem seriál Vyšehrad, bude film
jiný?
JŠ: Ano, film je opravdu docela jiný než seriál.
Kvalitnější technika, větší rozpočet, více herců,
více známých sportovců a mnohem více nekorektního humoru. Není to romantická komedie, spíš třeskutá comedy pro celou rodinu.
PV: Seriál byl z fotbalového prostředí.
JŠ: Sledujeme osudy J. Lavického v osobním
životě, svatba, syn, nedostatek peněz. Sledujeme i sportovní prostředí v nejvyšších patrech fotbalového svazu.
PV: Jak dlouho jste natáčeli?
Natáčelo se třicet natáčecích dnů a jsem
rád, že natáčení filmu se zúčastnil T. Rosický, V. Šmicer, R. Bednář, O. Pavelec, P. Berger,
V. Kadlec, L. Zelenka, P. Mrázek, J. Procházka
(MMA), M. Matějovský, J. Koller, T. Řepka, J.
Voráček a další. Z herců zde hrají J. Prachař, D.
Prachař, O. Pavelka, Š. Vaculíková, V. K. Kubařová, I. Chýlková, J. Plesl, D. Novotný, M. Hanuš, L. Hampl i Jaromír Bosák a další.
PV: Ve Strmilově máme každoroční fotbalovou akademii, přijedete potrénovat naše žáčky a případně uvést tento film v našem letním kině?
JŠ: Velmi často se účastním dobročinných akcí s Realem Praha, rád bych k vám do Strmilova přijel, ale po uvedení filmu mám povinnosti k distributorovi, koncem června už by
to mohlo být volnější. Předám vám kontakt
a když by to bylo jen troch možné, přijedu
podpořit strmilovskou mládež a promítnout
svůj „VYŠEHRAD FYLM“.
Poté jsem se hodinu a půl smál, až slzy padaly. Tak jen doufám, že tento film v našem
Strmilovském LETNÍM KINĚ uvidíte a že tam
třeba potkáte i Juliuse Lavického (Jakuba
Štáfka).
Petr Vinkler, KRAFT Strmilov

Zbytečné náklady na kanalizaci
Vážení spoluobčané,
před rokem jsem psal o tom, co nepatří
do kanalizace. Pořád je ale mnoho lidí, kteří se chovají jako malé děti. Ty také, když
si zakryjí oči, myslí si, že je nikdo nevidí.
Stejně je to u těchto lidí s kanalizací. Když
dají do odpadu to, co tam nepatří, tak už
to nevidí a zbavili se problému, ale ten se
přesunul jenom dál. Pak nastávají problémy na přečerpávacích místech (ucpaná

čerpadla atd.) a čistírně odpadní vod. Pokud nenastane zlepšení, budou se zvyšovat náklady na provoz a co z toho plyne,
si domyslí snad každý. Prosím Vás, než něco vyhodíte, nebo vylijete do kanalizace,
zamyslete se nad tím, zda to tam opravdu
patří. Pro přehled uvádím znova, co nepatří do kanalizace.
• rostlinné a živočišné tuky, oleje
• vlhčené ubrousky, textilie, silonové

punčochy, jednorázové pleny, produkty dámské hygieny apod.
• kovové předměty
• uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
• kamení, štěrk, písek
• veškeré chemické látky (ředidla, barvy, jedy, kyseliny)
Děkuji za spolupráci, je to v zájmu nás
všech.
Pavel Štěrba, místostarosta
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Platba města za uložení odpadu na skládce závisí
na celkovém množství odpadu
Náklady města na likvidaci odpadu ve velké míře závisí na ukazateli vypočteném
z celkového množství netříděného odpadu na osobu za rok. V roce 2021 byl stanoven tento limit hmotnosti komunálního
odpadu na 200 kg / osobu a rok. Bohužel
ve Strmilově byla tato hranice překročena

již v říjnu. Celkově vyprodukovali občané
Strmilova 260 kg / osobu za rok 2021. Pro
rok 2022 je stanoven limit 190 kg na trvale
žijícího občana Strmilova.
Z následující tabulky je zřejmé, že se objem komunálního odpadu pomalu daří
snižovat, ale pořád je jeho celkové množ-

Směsný
komunální
Rok
Sklo / tuny Papír / tuny Kov / tuny Plast / tuny
+ objemný
odpad / tuny
2017
18,1
9,87
14,78
18,52
439,53
2018
19,35
11,39
11,16
19,85
447,37
2019
18,62
9,87
14,78
21,09
424,41
2020
20,63
10,98
15,30
26,94
398,84
2021
19,50
12,22
16,73
26,84
373,66
Zdroj: odpadové hlášení pro EKO-KOM, hodnoty jsou uvedeny v tunách za rok.
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ství vysoké. Stále je v popelnicích velký
objem odpadu, který tam nemá co dělat
např. biologický odpad. Pokud nenastane zlepšení, čekají Strmilov pokuty za nesplnění limitu. To, zda k tomu dojde, záleží
na každém z nás.
Zapojenost do motivačního systému třídění odpadu ve Strmilově je 84%. Hodně občanů již pochopilo, že hlavním cílem
kroků města je snížit celkové množství
odpadu. Hodně z nás se snaží o to, aby
vše poctivě vytřídili. Tím nevytváří směsný komunální odpad a popelnici dávají
ke svozu v delším časovém intervalu např.
1x za měsíc. Opravdu to jde. Těmto lidem
moc děkuji za zodpovědný přístup k odpadům. Přeji si, aby se tato skupina co nejrychleji rozrůstala.
Pavel Štěrba, Jaroslava Sedláková
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Městský úřad Strmilov zve na setkání s občany na téma

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
a pravidla Motivačního evidenčního systému OH
ve středu 30. 3. 2022 v 17.00 hod v zasedací místnosti města.

Spolky

Malé házenkářky Strmilova
Malé házenkářky Strmilova odehrály historicky první utkání v Jindřichově Hradci dne 14. 1. 2022. Jednalo se o přátelské utkání s jindřichohradeckou přípravkou. Už se těšíme na další zápasy.
-ZC-

2 Vrbenská Anna, 6 Radostová Justýna, 4 Coufalová Zdeňka, 8 Vrbenský Jan, 7 Hochmanová Bára, 5 Závodská Eva, 3 Frühbauerová Nela,
trenér Coufal Zdeněk
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Zimní pohár skupina B - fotbal muži
1. kolo
Kunžak - Strmilov 3:2 (2:0)
2. kolo
Staré Město p. L. - Strmilov 0:11 (0:3)
3. kolo
Strmilov - Popelín 1932 3:0 (2:0)
4. kolo
Cizkrajov - Strmilov 2:5 (1:4)
5. kolo
Strmilov - Slavonice 3:2 (1:1)

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1. Kunžak

5

4

0

1

29:9

12

2. Jiskra Strmilov

5

4

0

1

24:7

12

3. Slavonice

5

4

0

1

21:6

12

4. Cizkrajov

5

2

0

3

8:19

6

5. Popelín 1932

5

1

0

4

5:19

3

6. Staré Město p. L.

5

0

0

5

4:31

0

Rozlosování
OP muži
- podzim
jaro 2022
2019
Rozlosování OP
muži - jaro
2022
1. kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

14.08.2021

začátek

v

17.00hod.

22.08.2021

Strmilov - Stráž
Starán/N
Hlína
začátek v

14.00hod.

28.08.2021

Bystřice"B"/Číměř-Strmilov
odjezd 12.30
začátek v
17.00 hod.

05.09.2021

Strmilov - Popelín
Slavonice A
začátek v

11.09.2021

Stráž N/N-Strmilov
začátek

v

17.00 hod.

19.09.2021

Strmilov - Peč/Rudolec
Suchdol B
začátek v

16.30 hod.

25.09.2021

Včelnice B - Strmilov
začátek v

02.10.2021

Strmilov - Bystřice
LáseniceB/Číměř
začátek v
16.00 hod.

10.10.2021

Strmilov - H.
Kunžak
Žďár
začátek

16.10.2021

St. Hobzí - Strmilov
začátek

v

15.30 hod.

23.10.2021

Strmilov - Jarošov
Chlum N/N
začátek v

14.30 hod.

30.10.2021

Novosedly - Strmilov
začátek v

v

14.00hod.

16.30

odjezd 12.30

odjezd 15.30

15.00 hod.

14.00 hod.

odjezd 13.30

odjezd 13.00

Strmilov - Suhdol
Peč A/Rudolec
B
13. kolo

sobota

06.11.2021

začátek
Popelín - Strmilov
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v

10.30 hod.
odjezd 9.30
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Cvičíme
Asi před 20 lety se strmilovské ženy domluvily, že se sebou musí něco udělat, a pod
vedením paní Pasekové začaly cvičit jógu.
Později její vedení převzala Mgr. Sedláková, která nám předcvičovala hathajógu.
V současné době cvičíme ve třech skupinách. V pondělí od 18.00 do 19.00 hodin
vede Lenka Frühaufová z Popelína cvičení s prvky jógy. V úterý od 18.30 do 19.30
probíhá lekce hathajógy s prvky kundali-

ní a kalanetiky pod velením Gáby Szabó.
Ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod cvičíme
pilates, předcvičuje Hanka Lahodná.
Poznámky:
Hathajóga - klasická jóga s hlavními prvky
ásáma (pozice těla), pránájáma (ovládání
dechu) a meditace (zklidnění mysli)
Kundaliní - soustava tělesných a duševních
cvičení při nichž dochází k probuzení energie, procházející čákrami

Kalanetika - nenáročné cvičení pro zpevnění
svalstva
Pilates - cvičení pro posílení a zvýšení ohebnosti těla
Jak vyplývá z vysvětlivek, jsou všechna tato
cvičení velmi prospěšná pro udržení kondice těla a také duševního zdraví a pohody, což je, zvláště v dnešní složité době, důležité.
Jarmila Kaprálová

Cvičení s prvky jógy

Pilates

Lekce hathajógy s prvky kundaliní a kalanetiky
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Sbor dobrovolných hasičů Strmilov
oznamuje
že v letošním roce
postaví na náměstí májku.
Kácení májky je naplánováno na
4. 6. 2022

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
pro domácnost, dílnu a zahradu

hobby

K&K

servis

... pěkně zostra !
BROUSÍME:
- nože, nůžky, sekáčky, dláta, sekery, mačety a pod.
- pilové kotouče a řetězy, hoblovací nože, vrtáky aj.
- brusle a náhradní nože k bruslím

DÁLE NABÍZÍME:
- prodej a opravy pilových řetězů značky OREGON

Milan KUDRNA, Nad Kamenitým 378, STRMILOV 378 53

mobil: 724 022 018

www.hobbyservis.cz

Příjem a výdej zakázek: PO - PÁ 16 - 18 hodin, výjimky po dohodě.
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