Strmilovské

NOVINY
ČTVRTLETNÍK

3/2022

ZDARMA

Obsah čísla:

Úvodník

OPRAVA NÁHONU U ZÁJEZKA

Vážení a milí čtenáři Strmilovských novin,
v dnešním čísle přinášíme článek o strmilovském rodáku Václavu Štětkovi. Jestli i vy máte nějakou vzpomínku na tohoto malíře, budeme rádi, když se s námi podělíte. S podzimem se blíží i komunální volby. Přinášíme potřebné informace o tom jak a kdy volit. Ať váš hlas dostane Losna nebo Mažňák, JĎETE K VOLBÁM! Nejhorší je nejít a z hospody
nadávat na poměry. Ve Strmilovských novinách jsme jako vždy nedali prostor na předvolební agitaci.
S přáním úspěšné volby
Petr Vinkler, Strmilovské noviny

strana 2

KRAJSKÝ SOCIÁLNÍ
PROGRAM „MY V TOM
JIHOČECHY NENECHÁME“
strana 3

CIMRVALDY A OKOLÍ

Malíř Václav Štětka
- strmilovský rodák
Na podzim uplyne čtyřicet let, kdy se rodina, blízcí přátelé i Vodňanští naposledy
rozloučili s akademickým malířem Václavem Štětkou, rodákem ze Strmilova. V roce 1938 našel se svou manželkou a dcerou v našem městě útočiště. Prachatice,
ve kterých Štětkovi žili a učili, obsazované
německou armádou, museli za dramatických okolností opustit. Přesunuté gymnázium bylo záhy uzavřeno a pensiovaný
malíř se mohl ve veškerém volném čase
věnovat své tvorbě. Školený figuralista
se znalostí rybářského řemesla již od dětských let tu našel zásadní téma svých
obrazů. Vodňany neopustil ani po brzké
smrti své paní v roce 1947 a ani po odstěhování se provdané dcery.
Zde se s ním seznámil spisovatel a kreslíř Ladislav Stehlík, který si nenechal ujít
příležitost být při tom, když vznikal nový
výtvarný záznam úkonů rybářského řemesla, po staletí téměř neměnného. Své
vzpomínky na časné vstávání, přípravu
obrazu před příchodem rybářů a malování navzdory nevlídnému počasí zaznamenal v knize Země zamyšlená. S obdivem
a pochopením napsal:
„Každá hráz je otevřená větru, který proniká až ke kostem, ale malíř nedbá nečasu
ani zimy, maluje soustředěně, vidíme, jak
plátno ožívá postavami rybářů, jak jsou zachyceni přesvědčivě s celou krajinnou at-

mosférou, za podmínek, o kterých nemá
městský malíř, pracující v klidu a teple ateliéru, ani potuchy. Chápu, proč tento malíř
už celou řadu let zápasí o svou představu
rybolovu, do jakých jemností zná každý rybářský úkon i všechny rybníky svého kraje.
Pokračování na str. 2
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Autor fotografie Václava Štětky protivínský
malíř Josef Milota patří mezi obdivovatele výtvarníkova díla. Na hrázích rybníků ho zachytil na několika snímcích, které laskavě poskytl
do nového kalendáře.

www.strmilovsko.cz
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Pokračování ze str. 1
Chce se dobrat vlastní syntézy a o jeho poctivosti nemůže být pochyb.“
V období mezi jarními a podzimními výlovy se Václav Štětka věnoval krajinomalbě a grafice. Řada děl zachycuje tradiční
polní práce. Známá jsou jeho zátiší, a to
s kyticemi rozkvetlých zahradních i lučních květin či s rybami, loveckými trofejemi a úlovky. Naopak vzácná jsou vodňanská zákoutí.
V následujícím roce si budeme připomínat 130. výročí malířova narození. Městské muzeum a galerie Vodňany v určitém
předstihu připravilo za dotační podpory
Jihočeského kraje kalendář výtvarníkových obrazů na rok 2023 ve spolupráci
s fotografem Pavlem Hrdinou, grafikem
Mgr. Štěpánem Viktorem a firmou PTS
Vodňany za účelem propagace umělcova
odkazu našemu městu. Akademický malíř Václav Štětka si to jistě zaslouží.
Jitka Velková
Městské muzeum a galerie Vodňany

Na obálku kalendáře byl vybrán kvaš Václava Štětky Výlov Markovce. Obraz se nachází ve výtvarné sbírce Městského muzea a galerie Vodňany.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou před koncem volebního období, poděkoval všem, kteří se podíleli, podílejí a podílet budou na rozvoji, dobrém jménu a dobrém žití ve městě Strmilov.
Já osobně si za vás přeji, abyste si zvolili pracovité, zodpovědné a vstřícné zastupitele. Ať se vám vyhýbají všechny zdravotní neduhy a žijete v sousedské pohodě.
Martin Novák, starosta

Oprava náhonu u Zájezdka
Strmilovští rybáři se pustili do opravy náhonu Zájezdku. Strávili zde mnoho brigádnických hodin a dobrá věc se podařila. Náhon je zcela
nový. Děkujeme všem, kdo přidal ruku k dílu, nejvíce se podílel Ota Křivánek.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny
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Krajský sociální program „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME“
Upřesnění postupu při žádání o finanční
příspěvek pro trvalé obyvatele ze Strmilova
a místních částí. Rozhodné datum, ke kterému se trvalý pobyt vztahuje, je 1. 8. 2022.
Formulář žádosti je možné si vyzvednout
a vyplněný včetně příloh následně podat
v kancelářích na Městském úřadě ve Strmilově v úředních hodinách od 1. 10. 2022
do 10. 1. 2023.
Podpora pro děti ve věku do 3 let
Podpora je určena pro děti:
•
do dovršení věku 3 let (děti narozené
od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
•
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8.
2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
Podporovány budou děti žijící ve společné
domácnosti, v níž je:
•
pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)
nebo
•
pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“
(v prvním nebo druhém čtvrtletí roku
2022) nebo
•
čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně
13 000 Kč včetně.
Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení pod-

pory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner
není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a není proti podporované osobě nebo
posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno
exekuční řízení.
Podpora pro poživatele důchodu
Podpora je určena pro osoby, které jsou
poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu , pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
Podporováni budou poživatelé starobního,
vdovského/vdoveckého nebo invalidního
důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském
kraji ke dni 1. 8., kteří:
•
pobírají příspěvek na bydlení nebo
•
žijí samostatně a pobírají starobní,
vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně
16 000 Kč měsíčně,
•
žijí ve společné domácnosti se svým
partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami
a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu

Jak volit v komunálních volbách 2022
pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. září od 8.00 do 14.00 hodin
Obřadní síň – Městský úřad Strmilov

a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
Spolu s podáním žádosti o podporu doloží
žadatel následující doklady:
•
potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení
(Word) nebo
•
potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
•
potvrzení zaměstnavatele o čistém
měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021
(v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí
ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.
Jaroslava Sedláková
Zdroj: www.myvtomjihocechynenechame.cz

Strmilovské
KINO

3 možnosti, jak správně vyplnit volební lístek, kandidáty ani strany nekroužkujte, ale označujte křížkem!
1.

můžete označit křížkem celou stranu

2.

můžete označit křížky jednotlivé kandidáty
v rámci jedné strany

3.

můžete označit křížky více kandidátů z různých stran

Pozor na časté chyby:
•
počet křížků nesmí být vyšší než počet míst v zastupitelstvu
dané obce (15)
•
můžete volit jen v obci, kde máte trvalý pobyt,
•
voličský průkaz při komunálních volbách nelze použít
•
zkontrolujte a vezměte si s sebou platný občanský průkaz
•
hlasovací lístky voliči obdrží na adresu svého trvalého pobytu nejdéle 3 dny před konáním voleb

13. 10. 2022 od 19.00 hod.
STRMILOVSKÉ KINO BESEDA
PŘEDPRODEJ NA MÚ STRMILOV
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Pietní akt za sestřelené americké letce
Dne 16. 07. 2022 proběhl na místním hřbitově sv. Ondřeje pietní akt za sestřelené americké letce během 2. světové války. Pietního aktu
se zúčastnil Klub Třetí armády Plzeň se svými historickými džípy amerických vojáků a přední představitelé města.
Martin Novák

Cimrvaldy a okolí

Moje vysvětlení
Když si procházím předchozí stránky,
všechno, co jsem zjistila v literatuře, v archivech i ústní podání zachycené dnes již
převážně v záznamech, mě přivádí k této
hypotéze.
Cimrvaldy byly postaveny nějakou dávnou
civilizací, která stejně jako v již zmíněném
portugalském Zambujalu znala metalurgii.
Podobně jako Zambujal byla vybudována
v době bronzové. Jak uvádí Gordon Childe, byl v té době dovážen cín mimo jiné také z Čech. Jestliže stálo takové místo těžby
na staré bronzové cestě, mohlo se z něj vyvinout významné tržní místo. I v době železné se cín vozil ze střední Evropy, Řekové nakupovali cín od Keltů. Jak jsem se už
zmínila, obchod s cínem přivezli do Anglie
(Cornwalu) Keltové, kteří také ovládli ve 3.
stol. př. Kristem obchod s cínem. Obchod
s Anglií na východ probíhal po staré bronzové cestě.
Později se obchodu zmocnil keltský kmen
Venetů z Bretaně. Jejich mohutné loďstvo
převzalo dopravu cínu na východ mořskou cestou. Je možné, že ztráta původního výhodného spojení vedla k postupnému úpadku tohoto místa. Nebo naopak
oslabení těžby pro nedostatek surovin vedl k odchodu pův. obyvatel do výhodnější oblasti, např. cornwalské. Důvodem zániku tedy nemusela být válka, i když těchto
možností se jistě nabízí mnoho.
Předpokládám, že pozůstatky původních
obyvatel dál pokračovaly ve svém navyklém způsobu života, to znamená včetně
str. 4

dolování snad v té době již jen zbytků suroviny. Výhodné místo na kupecké cestě
snad udrželo i tradici trhů, ale už nikdy nezískalo dřívější postavení.
Po příchodu křesťanství, předpokládám
spíše iroskotských než bavorských misií,
byl postaven na obchodní cestě, jak bývalo
zvykem, kostel sv. Anny.
Cimrvalďané tedy přijali křesťanství, navštěvovali kostel, který stál na cestě, která
vedla přes jejich území dál na Moravu.
Současně uctívali své pohanské bůžky, kterým obětovali na četných obětních místech v okolí. I zmínky o ježcích navozují
představu o pohanských rituálech již zmíněných v souvislosti s oslavami na Valašsku.
Blízkost oblasti Púchovska s pozdním keltským osídlením se zachováním těchto prastarých zvyků na Valašsku vzbuzuje
představu, že tyto přetrvaly tisíciletí a udržely tak keltskou tradici. To by také mohlo
potvrzovat, že lid cimrvaldský také navazoval na tyto tradice.
Kolem kostela sv. Anny vznikla osada, blízkostí kostela získala na významu a převzala
tak výhody místa tržního.
V literatuře je tato osada neznámého názvu uváděna až v souvislosti se sv. Ondřejem. Ale v ní není zmínka o kostelíku sv Anny, což je možná důvod, proč autor takhle
interpretoval skutečnost.
Vlastně si nedovedu vysvětlit, proč vznikl
vedle původního kostela ještě tento novější, již románský.

Osadníci později přesídlili do obce vzdálené asi kilometr, nynějšího Strmilova.
Zmínka o ní, jak již jsem uvedla, je již v roce 1190. Dále je uvedeno, že byl před rokem 1255 darován Německým rytířům.
A v roce 1290 je již zapsán jako villa Forensis-trhová ves.
Obchod se tedy přesunul do této nově
vzniklé vsi, možná byla odkloněna i kupecká cesta tímto směrem. A původní obyvatelé Cimrvald se snad také přestěhovali,
nebo byli vyhnáni pro svou víru nebo zemřeli na mor.
Jediný bod, který jsem do svého hypotézy nezahrnula, je pověst o tajné chodbě
vedoucí z místa nynější sochy sv. Trojice
na strmilovském náměstí na Cimrvaldy.
Pověst také říká, že Němečtí rytíři chodili po krytých chodbách na nynější náměstí. To znamená do míst, odkud měla
vést chodba na Cimrvaldy. Víme, že keltští horníci uměli stavět podzemní chodby
s výdřevou na vysoké úrovni.
Nabízí se vysvětlení, že rytíře jako lidi vzdělané a technicky nadané zajímala tajemství, která zanikla s koncem této tajemné
enklávy.
Co z toho je pravda?
Nevím. Dokázat z toho nemohu vůbec nic.
Důkazy mohou podat jen archeologové,
pokud je toto místo bude zajímat. Dostanou-li se k nálezům, které by mohly upřesnit data a okolnosti dějů, které tady kdysi
probíhaly.
Jarmila Kaprálová
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Škola a školka

Naše školka
Naše krajanka, rodačka ze Strmilova, paní Terezie Doležalová Feldwertová, která
umřela v roce 1924 v Americe, by jistě byla potěšena, jak její velkorysý dar dodnes
slouží jejímu rodnému městu.

Původně měl být za peníze jí zaslané postaven ve Strmilově sirotčinec, respektive útulek a nemocnice pro děti. Z údajně
technických důvodů ale došlo k záměně
účelu a krásná secesní budova byla využita jako chudobinec.
Za druhé světové války se budova vrátila blíže k původně stanovenému záměru a byla využita jako školka pro německé děti.
A školkou zůstala i po válce. Upřesňuji,
česká školka zahájila provoz v roce 1952,
takže má letos kulaté výročí, 70 let! A další výročí kulaté, současná paní ředitelka
Semotámová slaví letos také kulaté vý-

ročí, 40 let od jejího příchodu do školky,
čímž překročila i dobu působení první ředitelky, paní Janákové, která tam strávila 36 let! Paní Janáková nechala vybudovat ústřední topení a přistavit kuchyňku.
Za jejího působení byl také zaveden vodovod a upravena zahrada s vysazením
vzácných stromů, rododendronů a azalek.
Bohužel se jí nepodařilo zachránit krásnou secesní fasádu.
V roce 2015 byla za vedení paní ředitelky Semotámové v rámci projektu Přírodní
zahrady vybudována zahrada s názvem
„Pod křídly draka“, prostředí vhodné pro
vzdělávání i kreativní hry v přírodě. Součástí je i výtvarná dílna, kde mohou děti
zpracovávat materiály nalezené v přírodě
a tak přispět k jejich celkovému spojení
s přírodou.
Je to velmi krásné místo a jezdí se něj
dívat, jako na vzor o „Víkendu otevřených zahrad“, veřejnost ze širokého okolí
a slouží i jako inspirace k dalším projektům přírodních zahrad, kterých je na našem území již 30.
Každoročně, tak i letos se 11. 6. se konal
mezinárodní den Otevřených zahrad.
Na letošní akci byl opět bohatý kulturní
program, hrála kapela Šmidliboys, zúčastnila se výtvarná dílna ateliér „Zkussklo“

i jiné výtvarné dílny. Opět si mohli návštěvníci koupit přírodní produkty z Hezké chalupy nebo skvělé sýry od manželů
Fukových z Markvarce a nesměla chybět ani Kubákova káva. Akce byla velmi
úspěšná a její výtěžek se jako každoročně využije k zakoupení vybavení školky.
Například z příspěvků návštěvníků z minulých akcí byla pořízena kamenná pec,
ve které si děti pekly vlastnoručně připravenou pizzu. Jen je škoda, že se zúčastnilo málo strmilovských občanů, kteří tak
zmeškali příležitost pomoci své školce.
Vedení školky je vděčné za podporu města i sponzorů, např. pana Zdeňka Kubáka,
který školku sponzoruje pravidelně.
A abych se nezapomněla zmínit o přístavbě nové třídy školky, velmi hezkém
projektu, který působí dojmem dřevostavby a propojuje tak zahradu a školku
v jeden celek a zároveň tak vyřešil již nedostačující kapacitu MŠ. Málokdo možná ví, že zahrada i přístavba byla hrazena z dotací EU. Zahrada z 85 % a přístavba
dokonce z 95 % nákladů. Tyto peníze byly určitě vynaloženy dobře, protože budoucnost patří dětem.
Text: Jarmila Kaprálová
Foto: Věra Semotámová
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Ukončení MŠ A ZŠ

Dne 30. 6. 2022 ukončili na Městském úřadě Strmilov slavnostním předáním vysvědčení svoje devítileté studium žáci místní Základní školy.

Dne 30. 6. 2022 se rozloučili za účasti starosty města a místostarosty
města předškoláci se svou Mateřskou školou ve Strmilově.

Úspěch na 13. Republikovém finále Sazka Olympijského víceboje
Od 7. 9. do 9. 9. 2022 se již tradičně v Brně uskutečnilo Republikové finále Sazka Olympijského víceboje, kde nechyběli ani žáci z naší základní školy. Jedná se
o největší školní sportovní projekt v České republice. Odznak všestrannosti založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.
Republikové finále je složeno z deseti disciplín, které žáci plní ve dvou dnech. Jde
například o kliky, skákání přes švihadlo,
dribling s basketbalovým míčem, běh
na 60 m, skok do dálky nebo hod kriketovým míčkem.
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K postupu na republikové finále vede
dlouhá cesta. Naši žáci museli nejdříve projít postupovým klíčem okresního
a krajského kola. Okresní kolo družstev
vyhrál tým ve složení: Tamara Hrnečková,
Adéla Hronková, Ema Hesová, Adéla Semotánová, Vít Kučera, David Hochman,
Lukáš Antoňů a Matěj Jahoda. Před krajským kolem této soutěže muselo dojít
z důvodu zranění k nahrazení Adély Semotánové za Veroniku Přibylovou. Tento
tým obsadil třetí příčku a čekal, zda postoupí dodatečně podle výkonu na republikové finále. To se nakonec podaři-

lo a družstvo do Brna vyrazilo ve složení:
Tamara Hrnečková, Adéla Hronková, Veronika Přibylová, Adéla Semotánová, Vít
Kučera, David Hochman, Lukáš Antoňů
a Matěj Jahoda. Soutěže jednotlivců se
pak zúčastnil i náš krajský vítěz ročníku
2010 Pavel Rafael.
Je poměrně velká prestiž se na toto finále
dostat s celým družstvem a senzací je to,
že se naše družstvo ve finále umístilo na 4.
místě (v konkurenci 45 týmů). Toto umístění znamená nejlepší jihočeský výkon. Je
nutné zmínit, že Vít Kučera po zisku 8654
bodů získal 2. místo v kategorii ročníku
2008 (v konkurenci 137 závodníků).
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
dětem, které se tohoto projektu účastní.
Moc dobře vím, že takovýto úspěch nebyl
zadarmo a stál spoustu sil a času. Ukázali
jste, že i z takto malé školy lze dosáhnout
úspěchu na státní úrovni. Chtěl bych poděkovat i všem rodičům, že dětem věnovali čas a podporovali je. V neposlední řadě patří veliké díky i vedení školy a obce,
že nám jsou oporou v tomto snažení.
Moc se těším na pokračování projektu
ve školním roce 2022/2023 a hledání dalších atletických talentů, kterých se na naší škole ukrývá zajisté mnoho.
Luboš Nečeda

3/2022

Co se děje ve škole…
Po prázdninách jsme zahájili nový školní rok,
snad se nám v letošním roce vyhnou mimořádná opatření v podobě uzavření škol, ať už
z důvodu nákazy, či přerušení dodávek plynu. Prosím všechny rodiče, aby i nadále přistupovali zodpovědně ke zdravotnímu stavu svých dětí a v případě příznaků virových
onemocnění nechávali děti doma.
Do první třídy nastoupilo 7 dětí, první den
školy jim přišel popřát hodně úspěchů pan
starosta Novák s panem místostarostou
Štěrbou a dětem přinesli i hezké dárky. V letošním roce školu navštěvuje celkem 138
žáků, což je oproti minulým letům výrazný
pokles.
Před rokem jsem zde psala o zavádění elektronických žákovských knížek. Společně
s kolegy jsme naši roční zkušenost s touto aplikací hodnotili pozitivně. Rodiče i děti si také na nový systém přenosu informací zvykli.
Od 7. – 9. září se 9 žáků, Pavel Rafael a osmičlenné družstvo ve složení David
Hochman, Lukáš Antoňů, Matěj Jahoda, Vít
Kučera, Adéla Hronková, Adéla Semotánová, Tamara Hrnečková a Veronika Přibylová, v doprovodu pana učitele Nečedy a paní

učitelky Králové vydalo na celorepublikové
finále soutěže Sazka Olympijský víceboj Odznak všestrannosti. Po skvělých výkonech
všech členů vybojovalo družstvo úžasné 4.
místo a po právu si zasloužilo večerní uvítání na strmilovském náměstí, kde na návrat
našich reprezentantů čekala spousta lidí
v čele s panem starostou.

Vycházející žáci se 13. října pojedou podívat
do J. Hradce na Burzu škol, aby načerpali inspiraci, kam dál po skončení ZŠ. 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. Mám

velkou radost, že se nám nabídla jedna slečna, která má zájem věnovat se malým dětem v tanečním kroužku. Seznam by měly
děti přinést domů ve druhé polovině září.
I nadále budeme pokračovat ve spolupráci
se SŠTO Dačice, lektoři z Dačic budou opět
jezdit k nám do školy.
Na svém prvním zasedání se sešla již i školská rada, která schválila Školní řád a Výroční
zprávu za školní rok 2021/2022.
O prázdninách se již tradičně malovalo
a škola se připravovala na nový rok. V učebně fyziky jsme nechali nainstalovat demonstrační stůl, který bude využíván pro pokusy
při hodinách fyziky a chemie. Z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora školství na školní zahradě do konce září vyroste
lanová prolézačka. Po loňské rekonstrukci
doskočiště doděláme během září ještě rozběh pro skok do dálky.
Ve svých aktivitách bude letos pokračovat
také ZUŠ Allegro, která má hudební i výtvarný obor, i Keramická dílna Hliněnka paní
Hany Kudrnové. Pokračovat bude i biblický
kroužek vedený paní farářkou Ludmilou Míchalovou Mikšíkovou.
Ludmila Plachá
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Spolky

Fotbal - muži

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB
St. Hlína
Stráž
FK Dačice B
Bystřice B/Číměř
Novosedly
Suchdol B
Kunžak
Strmilov
Chlum
St. Hobzí
Popelín
Peč A/Rudolec
Lásenice
Lodhéřov

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4

V
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

R
1
1
0
0
2
1
0
1
1
1
0
1
1
0

P
0
0
1
1
0
1
2
2
1
2
3
2
3
4

S
23:7
17:4
25:10
15:12
17:10
8:8
14:14
11:9
13:14
8:13
9:25
5:8
6:22
0:15

B
10
10
9
9
8
7
6
4
4
4
3
1
1
0

Senioři na cestách IX.
V letošním roce jsme náš zájezd nasměrovali do sousedního kraje Vysočina. Náš
dopolední program se věnoval exkurzi
ve sklárnách CRYSTAL Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Na jejím začátku jsme se
společně dověděli mnohé o historii i současnosti sklárny, poté jsme se rozdělili
na dvě skupiny a procházeli jsme vlastním
provozem. Trochu nás mrzelo, že výroba
je zde povětšinou zautomatizována, ale
i tak na nás čekaly nevšední zážitky, které
se nevidí každým dnem. V malé míře došlo
i na nezbytné ruční práce, a tak jsme měli možnost si se zaměstnanci o jejich práci
i pohovořit. Ale ta nejzajímavější fakta nám
prozradily naše fundované průvodkyně.
Po prohlídce jsme měli možnost zakoupit
si výrobky v podnikové prodejně a zhruba polovička z nás využila i možnosti po-

str. 8

obědvat v místní závodní kuchyni. Ostatní
pak vsadili na různá jiná zařízení. Vzdálenost do centra byla celkem přijatelná, ale
nepříjemné bylo, že na trase probíhala rekonstrukce vozovek i celého náměstí, takže z podrobnější prohlídky rázem sešlo. To
jsme si však vynahradili odpočinkem při
kávě, posezením v zámeckém parku nebo
ochlazováváním se u dobré zmrzliny. A to
již nadešla druhá polovina programu. Dojezd k nedalekému hradu v Lipnici nad Sázavou byl, díky četnosti objížděk, poněkud
nestandardní, ale i zde jsme nakonec uspěli. Stihli jsme udělat i nezbytné foto poblíž
Haškova památníku a pak jsme již vystoupali ke hradu na objednanou prohlídku.
Hned na úvod se nám dostalo informací o historii hradu a poté jsme se již vydali na volnou prohlídku jednoho z nejmo-

hutnějších českých hradů. Lipnický hrad je
postupně obnovován a zpřístupňován a již
nyní lze s pomocí informačního plánku navštívit nejen různé komnaty, ale seznámit
se například i se vzácným souborem kamnových kachlů, prohlédnout si zbrojnici,
prostudovat soupis rytířských ctností, vychutnat si nádhernou akustiku v hradní
kapli a nalézat mnoho dalších zajímavostí.
A pro ty z nás, kteří jsme vystoupali do 4.
poschodí Samsonovy věže na vyhlídkový ochoz, byl odměnou jedinečný výhled
do širokého okolí. Po prohlídce následovalo ještě menší osobní volno a poté již nezbytná zpáteční cesta. A i když nás letos
stihla i sem tam maličká sprška, dalo by se
říct, že nám zřejmě pršelo štěstí, abychom
v pohodě dojeli domů!
KLUB DŮCHODCŮ
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Osmé kolo EMAS Táborské hasičské ligy 2022 ve Strmilově
Sobota 23. 7. 2022 patřila ve Strmilově
hasičům, kteří pořádali již XII. ročník soutěže v požárním sportu „O pohár starosty města Strmilov“. Od roku 2012 je naše
soutěž zařazena do seriálu soutěží v rámci EMAS Táborské hasičské ligy. Soutěže
se zúčastnilo 19 mužských týmů, 9 týmů
žen a letos poprvé byla ve Strmilově k vidění i kategorie dorost, ve které soutěžili dorostenci ze Svatého Pole. Již tradičně
se o regulérní průběh soutěže starali páni rozhodčí Jiří Šustr, František Doležal, Jiří Čihák a Jan Paulus. Časomíru zajišťoval
domácí tým SDH Strmilov.
Soutěž byla zahájena kategorií mužů,
ve které startoval jako první domácí tým.
Strmilovští s časem 17:52 obsadili v celkovém hodnocení šesté místo. Nejrychlejší dokončený útok se podařil hasičům
ze Zdislavic. Jejich čas měl hodnotu 16:58
a zároveň se jim podařilo vyhrát individuální ocenění pro nejrychlejšího proudaře
za čas 16:51. Na pomyslné stupně vítězů se vedle Zdislavic postavili ještě hasi-

či z Českého Rudolce s časem 17:04 a třetí místo patřilo hasičům ze Žďáru za čas
17:18. Dalšími týmy, kterým se podařilo
svůj požární útok dokončit, jsou v sestupném pořadí Markvarec, Sedlčany, Dobronice u Chýnova, Nová Ves u Chýnova,
Žirovnice, Chotěmice, Bohdalín, Rybova
Lhota, Skrýchov u Malšic, Jaronice, Slapy,
Božejovice, Choustník a Svaté Pole. Jediným týmem, který svůj pokus nedokončil, byla Kamenice nad Lipou.
Následovala kategorie žen, kde první místo obsadily ženy z Chlumu za čas 17:20.
Druhé byly hasičky ze Zdislavic s časem 17:33. Stejně jako tomu bylo v mužské kategorii, i levá proudařka ze Zdislavic vyhrála cenu pro nejrychlejší sestřik
ve své kategorii. Bronzová pozice patřila hasičkám z Bezděčína, které dokončily
svůj požární útok v čase 18:12. V kategorii
žen se všem týmům podařilo svůj požární útok dokončit. Byly to týmy z Chrbonína, Oltyně, Nové Včelnice, Zhoře u Tábora, Choustníku a Žirovnice.

Před finálem mužů ještě startovali dorostenci ze Svatého Pole, kterým se podařilo
časomíru zastavit na hodnotě 21:51.
Ve finále startovalo šest nejrychlejších
mužských týmů. Hasiči ze Strmilova startovali jako první a za bouřlivé podpory
svůj útok dokončili s časem 16:15. První
místo patřilo mužům ze Zdislavic, kteří
nekompromisně ovládli celou soutěž a finálový pokus dokončili v čase 14:99 a získali tím již druhý sud piva od sponzorů.
Dále ve finále svůj požární útok dokončily týmy z Dobronic u Chýnova, Nové Vsi
a Markvarce. Český Rudolec si ve finále
připsal nedokončený pokus.
Při vyhlášení výsledků soutěžní týmy
obdržely hodnotné ceny a následně se
všichni vydali na cestu domů za účelem
přípravy na deváté kolo EMAS Táborské
hasičské ligy v Řepči. Ve Strmilově následně pokračovala zábava s reprodukovanou hudbou, kterou i po čas závodu zajišťoval DJ Peltone.
Luboš Paulus
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KRAFT Strmilov informuje
Po dvou letech jsme uspořádali Open Air
Strmilov, skvělá nálada při koncertu skupin KERN a TURBO. Přes malé nepříjemnosti
s dodávkou WC se koncert nakonec povedl. Již třetí ročník Strmilovského letního kina
navštívilo okolo 900 návštěvníků. Snažíme
se o pestrost. První film byl „Vyšehrad“ ze
života fotbalistů. Druhý naučný „Deníček
moderního fotra“, třetí film „Zátopek“,
ve kterém se hodně běhalo. Podívali jsme se
i na život na hradě „Prezidetka“, pro hasiče
jsme promítali film „Kdyby radši hořelo“.
Ze života žen byl film „Ženy a život“. Koncem srpna, kdy se stmívá dříve, jsme promítali rodinný film „Řekni to psem“. Všem divákům děkujeme za návštěvu a zvlášť těm
stálým, kteří s námi tráví skoro celé léto –
moc si toho vážíme. S letním kinem jsme
s úspěchem vyrazili na cesty, a to do Čímě-

ře a Střížovic. Na nejbližší možný termín,
kdy malá kina mohou objednat film, jsme
objednali do Strmilova velkofilm „Jan Žižka“. Petr Jákl, režisér, nám film představil
a zdůraznil „Jsem přesvědčený o tom, že Jan
Žižka je film i pro ženy. Je tam silný osobní příběh Žižky a Kateřiny, love story trochu jinak. Je
tam velmi silný příběh silné ženy ze středověku, která má jasný názor,“ a to je nejlepší pozvánka do kina – 13. 10. 2022 od 19.00 h.
Vstupenky v předprodeji na MÚ Strmilov.
Další film „Střídavka“ je naplánován 10. 11.
2022 a před Vánocemi promítneme samozřejmě něco vánočního…
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica vystoupí ve strmilovském kostele sv. Jiljí v pátek 16. 9.
2022 od 19.00 hod. Předprodej posledních
volných míst v prodejně COOP Strmilov
za 430,- Kč. Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedi-

Kalendář 2023

Stolní kalendář Strmilov z výšky 2023 v prodejně COOP a FLOP, cena 120 Kč.
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nělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla
zejména v počátcích jeho existence lidová
tradice. Proto mne mrzí, že pod pozvánkou
na Facebooku se objevily politické komentáře. Umělce zveme do Strmilova podle jejich kvality a možností, nikdy je nebudeme
„lustrovat“. Kraft Strmilov o. s. je apolitické
občanské sdružení podporující sport a kulturu ve Strmilově.
Připravili jsme pro vás i kalendář na rok 2023
„Strmilov z výšky 2023“. Čtrnáct stran fotografií z výšky Strmilova a okolí. Je to hezký
dárek nebo vzpomínka jak vypadá Strmilov
v různých ročních období. Kalendář je k dostání v prodejnách COOP a FLOP Strmilov.
KRAFT Strmilov, Petr Vinkler

3/2022

10. Den s koňmi čelil velkým přípravám
Dopolední počasí účastníkům moc nepřálo. Pršelo převážnou většinu dopoledne, ale ani ty nejmenší jezdce nepříznivé počasí neodradilo. Kolem poledne se
již počasí umoudřilo, slunko vysvitlo a závodníci si den o to více užívali. V soutěžích se nejvíce dařilo:
Jízda zručnosti: 1. místo Barunka Kostková
a Virginie Q de Laborie z JK Dvůr Dvořák Žirovnice, v dvoufázovém parkuru 50/60 cm

si pro první místo dojela Kristýna Růžičková a Mystery Dancer z JK Statek Měšice,
v dvoufázovém parkuru 70/80 patřilo první místo Nikole Rejlkové a Jiskra 12 z JK Statek Měsíce, v parkuru stupně ZM se nejvíce dařilo Pavle Čejkové s Eclair du Mestivel
z JK Altius, v parkuru stupně Z se na nejvyšší stupínek vítězů postavila Bára Šlechtová
a Conie 1 z JS Třeboň z. s. Poslední soutěží
byly tzv. Štafety, kde se vítězkami staly Eva

Čadková s Calimerem 12 a Michaela Sýkorová s Virginií Q de Laborie.
„Celý den považujeme za velmi vydařený.
Veliké poděkování patří štědrým sponzorům, všem organizátorům a pomocníkům,
kteří se na přípravách a celém dni podíleli. Těšit se budeme zase za rok.“ říká jedna
z organizátorek.
Michaela Sýkorová
Foto: Hanka Krůčková

16. jarní dámská jízda
Naše letošní akce se mohla uskutečnit již
bez jakýchkoli omezení, takže nic nebránilo tomu, abychom 21. května vyjely
za poznáváním sousedního kraje Vysočina.
Nejbližší zastávkou byla Žirovnice. Následovala Vlasenice, která nás překvapila
krásnou Magickou zahradou se poustou
zajímavých kamenných soch a kvetoucích keřů. Dále jsme projížděly obcí Mladé Bříště, kde se nachází kostel s dvěma
obrazy od mistra Mikoláše Alše.
V pohodě jsme ukrajovaly další kilometry našeho putování, až se dostal ke slovu fenomén dnešní doby - objížďky, které
nás po hodně dlouhou dobu neopouštěly. Ale i s nimi jsme se vypořádaly a udě-

laly si tak plánovanou zastávku v Lipnici
n. Sáz., kde jsme úspěšně našly Památník
Jaroslava Haška, který se nachází v malebném podhradí.
Stále po objížďkách jsme doputovaly do kláštera v Želivi, na jehož nádvoří jsme zaparkoaly a prohlédly si nejen
vnější areál, ale došly jsme též k soutoku
řeky Želivky s menší Trnávkou.
Poté jsme již nabíraly směr k domovu.
Ještě nás čekala jedna „marketová“ zastávka v Pelhřimově a poté jsme již bez
zastávek dojely zpět do Strmilova, kde
jsme na náměstí zaparkovaly.
Klasická poslední zastávka tentokrát začala v ulici Studenské a pokračovala
do ulic Dlouhé a Pod Farou. Zde jsme

odbočily na schody ke staré škole a vystoupaly zpět na náměstí.
Pak již jen zaslouženě něco na posilněnou v hotelu Komorník a čekání na vyhodnocení všech posádek.
V důsledku „zeštíhlovacích a kosmetických“ úprav trasy se vyhodnocování zkrátilo a my jsme si mohly víc užít spousty
otázek a odpovědí.
Na letošní maximální body (40) posádky
nedosáhly, ale hned tři z nich vysoutěžily
pouze o jeden bod méně. Ostatní posádky pak dosáhly od 38 do 31 bodů.
Opět jsme si potvrdily, že o body až tak nejde. Nejdůležitější byla opět výborná nálada - takže za rok prý zase někam vyjedeme!
KLUB ŽEN Strmilov
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Fotbal muži - podzim 2022
Sobota 17. 9. 2022, 16:30 hodin
Strmilov - Suchdol B
Sobota 24. 9. 2022, 16:30 hodin
Lodhéřov - Strmilov
Sobota 1. 10. 2022, 16:00 hodin
Strmilov - St. Hobzí
Sobota 8. 10. 2022, 16:00 hodin
Strmilov - FK Dačice B
Sobota 15. 10. 2022, 15:30 hodin
Lásenice - Strmilov
--------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert

15. prosince 2022
KD Střelnice JINDŘICHŮV HRADEC
předprodej:

19.00

Sobota 22. 10. 2022, 15:30 hodin
Strmilov - Chlum
Sobota 29. 10. 2022, 14:30 hodin
Novosedly - Strmilov
Sobota 5. 11. 2022, 14:00 hodin
Strmilov - Peč A/Rudolec
Sobota 12. 11. 2022, 14:00 hodin
Popelín - Strmilov
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