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Kalendárium akcí na jaro
4.1.2014
NOVOROČNÍ KONCERT v kostele sv. Jiljí
– Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, vystoupení PS
Smetana a Jindřichohradeckého komorního orchestru,
žáků ZŠ
11.1.2014
1. plánovací odpoledne v rámci projektu
Strmilov, pěkné místo k životu
8.2. 2014
2. plánovací odpoledne v rámci projektu
Strmilov, pěkné místo k životu
12.2.2014

Vítání občánků

13.3.2014
Beseda pro 1. - 3. ročník ZŠ s Markem
Šolmesem Srazilem v prostorách MěÚ
21.3.2014
Beseda pro 7.- 9. ročník ZŠ se spisovatelem
a záhadologem Arnoštem Vašíčkem
22.3.2014

Školní ples 2014 – pořádá SR při ZŠ Strmilov

23.3.2014
Pohádkové odpoledne v maskách (maškarní) –
pořádá SR při MŠ Strmilov
26.3.2014

Vítání občánků na MěÚ ve Strmilově

27.3.2014

Sportovní školní akademie ve sportovní hale

29.3.2014
Obranářský závod Kynologického klubu
Strmilov O pohár starosty města Strmilov
foto: Vlasta Vondrušová

13.4.2014

Jarní koncert s JHKO v kinosále Beseda

26.4.2014
jednoty Brno

Kynologický klub - zkoušky podle Kynologické

Z obsahu

duben
Jarní pochod se psy (srdečně zveme všechny
pejskaře!!!) – termín bude upřesněn

Změny u městské policie................str. 3

30.4.2014
Stavění máje – pořádá SDH Strmilov
Únor – duben – výstava Olgy Přikrylové “Pedigové vyplétání”
v prostorách knihovny

Projekt U.Koule................................str. 4
Rozhovor s P. Jiřím Špiříkem.........str. 5

30.4.2014

Pálení čarodějnic

Květen (termín bude upřesněn) – Jarní tvoření ve Slunečnici
(pletení z pedigu)
7. 5.2014

Šlágr (zábavný večer v KD)

Fotogalerie.......................................str. 6

9.5.2014

Lampionový průvod

Hasiči informují...............................str. 7

31.5. 2014
Dětský den – pochod pohádkovým Strmilovem
– od 13.00 hod.

Pozvánky..........................................str. 8-9

31.5. 2014
od 18.00 hod.

Kácení máje – pořádá SDH Strmilov – program

11.5. 2014
Strmilov

Motorkářská bohoslužba – Evangelický kostel

21.6.2014
Kynologický klub - zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu
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Úvodem...

„Dobrý den!“ a jiné pozdravy
Úvodník bych mohla začít otázkou: Jak
(se) zdravíte?

navíc jako na potvoru přidá ještě tohle
zdravení … Lze je chápat a respektovat.

Někdy totiž i podle pozdravu poznáme,
s kým máme tu čest a zda je dotyčný
opravdu zdravý – v určitém slova smyslu. Že by tedy původ slova pocházel od
zdraví? Ve skutečnosti se pozdravením
opravdu tak trochu mezi sebou ozdravujeme. Nejsme- li tedy opravdoví mrzouti
a zapřisáhlí osamocení poutníci.

Pak je tady spousta lidí, kteří jdou zlatou střední cestou. Ti, kteří mají zdravení
v krvi od počátku svého chápání světa a
naučili se to jako jakýsi nezbytný rituál.
Bez emocí, ve slušnosti. Většina z nás
je takových. Praktikují pozdravení jako
součást života a moc o tom nepřemýšlí.
Jde to tak nějak samo.

Pozdravem se svým způsobem včleňujeme mezi vnější svět, zasahujeme do
soukromého světa ostatních lidí. Vystrkujeme růžky, tykadla. Předpokládá se, že
pozdrav je úvod do komunikace, snaha o
navázání kontaktu. Průzkum půdy. Někdy
jen pozdravem vyjadřujeme potvrzení, že
ostatní vnímáme. Že s nimi počítáme. Že
je respektujeme.
To, zda vůbec a pokud ano, tak jakým
způsobem pozdrav proneseme, ovlivní i
kolemjdoucí či naproti jdoucí osoby. Vysíláme k nim totiž energii, která se nám
jako pingpongový míček vrátí zpět.

Jsou na světě i mnozí, kteří pečlivě studují, jak vystupovat, jak působit na lidi, jak
ovlivnit mínění jiných o sobě, i když je
skutečnost a hlavně jejich člověčí podstata zpravidla zcela jiná.
Jsou zde i lidé, kteří se s radostí vrhají
téměř na každého, koho potkají. Objímají
se s takovou samozřejmostí a grácií, že
není pochyb o tom, že nic nepředstírají. Že
jim tento druh komunikace jde přirozeně
k tělu (nebo spíše z těla) a k duši, stejně
jako úsměv, který při pozdravu rozdávají
prostě jen tak. Srší energií a pohodou. A
svým způsobem zdravení ji přenášejí i na
ostatní.

Jsou mezi námi různé druhy zřejmých
„bručounů“, kteří vysloví pozdrav jen
na půl úst, jen proto, že se to asi má.
Nebo aby už to měli rychle za sebou a
peláší pryč od hlučícího davu, ale i od
jednotlivců. Ano, asi sami zápasí se svým
vlastním trápením, problémem, potíží.
Možná si s tím vším nevědí rady a pak se

A nakonec jsou tady i nezdravící jedinci.
Nejen v prostředí pro ně neznámém, ale
dokonce v komunitách jim známých,
kde procházejí možná denně jakoby
v ochranném obalu, ve víře, že jsou tím
pro okolí neviditelní a okolí je neviditelné
pro ně. Snad se tímto způsobem izolují od
všeho, co je štve, obtěžuje, nebo nezdraví

Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Vás zve
na výstavu

Olgy Přikrylové

přímo se záměrem ignorovat, ublížit, zranit. Nebo jsou sami ublížení, zranění, ignorovaní. Co s tím? I tady platí pravidlo,
že co vydáváme, to se nám vrací.
A nakonec – v anonymním prostředí se
většinou všichni chováme anonymně.
Ve velkoměstě, na ulici přeplněné také
většinou cizím davem, na pozdravech
nelpíme. Asi bychom se díky slušnosti
pravděpodobně uzdravili k smrti. Anonymita byla, je a bude. A zamčená ústa
mezi lidmi v tomto davu jsou jen její
nutnou daní. Můžeme však tuto daň
odevzdávat nenaštvaní a při dobré vůli
nezamračení… Zase ten pověstný pingpong.
Je mnoho typů lidí, je mnoho životních
názorů a vyznání. Vždy si můžeme vybrat, zda chceme patřit k těm či oněm,
nebo si založit vlastní neotřelý specifický
způsob života, který nepatří do žádné ze
skupin.
Každá společnost má však své rituály,
které někdy vznikaly po staletí, či dokonce tisíciletí. Některé se přežily a zanikly, ztratily svůj smysl. Rituál zdravení
však přes všechny věky, generace i
napříč všemi lidskými typy a skupinami
stále přetrvává. Nejen lidský hlas, ale i
psané slovo na pozdrav a oslovení ani
v nejmodernějších dějinách stále nezapomíná. Vypovídá tak o důležitosti komunikace a vstřícnosti v lidské společnosti.
Je to důkaz, že stále vnímáme
skutečnost, že nejsme na světě
sami. Že i přes všechny rozdílnosti, příslušnosti, vyznání
a přesvědčení, neshody a
válečné stavy existuje mírový
most vstřícnosti a ozdravení
– každodenní přání pěkného
dne pro všechny. Je na nás,
zda si ho takový, jaký je nám
zdravicí přán, uděláme.
Vlasta Vondrušová

V prostorách knihovny od února do dubna 2014.
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Aktuálně

Městská policie informuje
Chtěl bych veřejnost informovat
o podstatných změnách u Městské policie
Strmilov, které nastaly v roce 2014. Trochu se vrátím do minulosti. V roce 2011
bylo oficiálně zrušeno obvodní oddělení
PČR (dále jen OOPČR) ve Studené,
které čítalo zhruba 15 policistů. Mělo
na starosti svůj obvod a drželo stálou
24hodinovou službu. Po zrušení se z obvodního oddělení stala policejní stanice,
kde zůstalo 7 policistů a sloužili denní
směny, noční nepravidelně dle možností.
Když počet klesl na tři, byli přeřazeni
do J. Hradce a ve Studené zůstala pouze
služebna, kde jsou úřední hodiny jednou
týdně, a to každou středu od 12.30 do
14.30. Obvod je rozdělen mezi OOPČR
Jindřichův Hradec, Nová Bystřice a
Dačice.
V době, kdy denně fungovalo
studenské obvodní oddělení, byli Strmilovu přiřazeni až tři policisté s perfektní
místní znalostí. Pro mě jako pro strážníka
to znamenalo, že jsme byli čtyři strážci
pořádku se stejnými úkoly na stejném
území. Díky 24hodinové službě policie prováděla časté hlídkové služby i
v nočních hodinách. V rámci součinnosti

se prováděly společné hlídky, společné
akce, jako např. dopravní kontroly, časté
kontroly chatových oblastí, zabezpečení
hlídek při pořádání kulturních akcí a
průvodů až po společné pochůzky. Byl
jsem zván k šetření různých trestných
činů, nejvíc k trestným činům vloupáním.
Díky častým společným službám fungovala vzájemná informovanost. To nemluvím o rychlosti reakcí na tísňová volání
a na signály. I když se nám snaží velení
v Jindřichově Hradci vyhovět, nelze
zdaleka sloužit s takovou intenzitou.
Značně se omezila prevenční opatření,
jako například noční hlídky, pochůzky
a seznamování s místním prostředím,
společné služby. Je jasné, že reorganizace
policie značně ovlivnila dnešní způsob
její práce na našem katastrálním území.
Z těchto důvodů jsem vypracoval plán
na zvýšení efektivnosti služeb městské
policie a přednesl ho na zasedání zastupitelstva města a to nemělo k návrhu
připomínek. Na dalším zasedání schválilo v rozpočtu na rok 2014 i všechny
potřebné finance na tyto změny. A jaké
hlavní změny by podle tohoto plánu měly
nastat?

Hlavním bodem je zefektivnit
pracovní dobu. To znamená nesloužit
pouze v úřední hodiny městského úřadu,
ale být na příjmu celých 24 hodin, reagovat na signály a oznámení, provádět noční
hlídkovou službu a to i ve spádových obcích. Účelem je alespoň částečně nahradit
opuštěné praktiky policie, které přispívaly
k prevenci kriminality a bezpečnějšímu
žití ve městě. K zpružnění pracovní doby
je důležitá mobilita. Jako nejlepší řešení
jsme nakonec zvolili přeřazení 9 let staré
Škody Fabie do služeb městské policie. Dle zákona o Obecní policii jsme ji
označili polepy a majákovou rampou. Pro
potřeby úřadu bylo zakoupeno nejlevnější
české auto na trhu, Škody Roomster za
cenu 219 000,- Kč, které bylo pořízeno na
leasing.
Doufám, že tímto opatřením
budu Vám lidem ještě blíž. Těším se na
spolupráci s Vámi. Věřím, že společnými
silami přispějeme k tomu, že bude
Strmilov více klidnější a bezpečnější.
Připomínám číslo služebního telefonu:
724195017. Neváhejte volat.
Strážník Rudolf Séč

Vítání dětí na MěÚ 13.2.2014. Zleva Kamila Bartáková, Ondřej Vít, Eva Závodská a Vojta Adamec s rodiči
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U.KOULE - úprava veřejného prostranství v rámci
projektu „Strmilov“ – pěkné místo k životu
Jistě jste už slyšeli o probíhajícím projektu „Strmilov“ – pěkné místo k životu.
Projekt byl představen v předešlých
dvou číslech Strmilovských novin. Nyní
přináším další informace o tom, jak
pokračujeme na cestě ke společnému cíli.
Jen pro připomenutí zmiňuji některé cíle
projektu:
• Zapojit veřejnost do rozhodování o
podobě veřejného prostranství v lokalitě
Nové Sídliště
• Vytvořit klidovou zónu, která bude
sloužit veřejnosti a kde se budou potkávat místní lidé (cíl procházek, místo pro
zastavení, možnost posedět a popovídat)
• Zapojit místní lidi, děti i rodiny
do odpovědnosti za místo, kde žijí,
plánováním a realizací společného místa
setkávání
• Ukázat dětem, že se umíme dohodnout
a spolupracovat, přestože nemusíme mít
na věci stejné názory
Projekt dostal název U.Koule. Název byl
vybrán hlasováním na Dni otevřených
dveří ZŠ Strmilov 17. 12. 2013. Stejně
tak se hlasovalo o výběru loga projektu z grafických návrhů vypracovaných
žáky ZŠ Strmilov. Logo projektu vzniklo
z návrhu Míši Lovětínské, žákyně 7. třídy.
Vyhrálo hlasování nejen ve škole, ale i
na facebookových stránkách projektu.
Do grafické podoby ho upravil Ondřej
Suchánek.
Logo bylo představeno na prvním
veřejném setkání v sobotu 11. 1. 2014,
kterého se zúčastnilo přes 70 občanů, což
nás velice mile překvapilo. Společnou
diskusí jsme došli k tomu, co bychom
chtěli mít U.Koule. Všichni ti, co přišli,
se svým rozhodnutím podíleli na konečné
podobě lokality u koule. Místa zatím
nevzhledného. Místa, které společnými
silami přeměníme v krásný kout Strmilova, kde se budou rádi potkávat nejen
maminky a tatínkové s dětmi, náctiletí,
ale i senioři.
Zde je výčet priorit, na kterých se shodli
lidé, kteří přišli na setkání (dle obdržených
hlasů):
1. DIRT park – překážková dráha pro kola
2. WORKOUT park – otevřená tělocvična
pro mládež
3. FIT pro seniory – venkovní tělocvična
nejen pro seniory
4. propojení nově vzniklého místa s
vedlejším sportovním areálem
5. chodníky a cestičky lemované zelení,
WC
6. LANOVÉ centrum s prvky pro menší
děti
7. přístřešek
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Setkání to bylo zase příjemné. Přišlo
mnoho občanů Strmilova, kteří se
vyjádřili k tomu, jak bude vypadat lokalita U.Koule. Tentokrát jsme diskutovali o podobě veřejné zeleně (vysadíme

opravdu povede.
Blíží se čas pracovních brigád. Přiložením
rukou k dílu nás všech upravíme lokalitu u koule v místo pro setkávání všech
generací, žijících ve Strmilově. Každý si
bude moci najít to své, co ho bude bavit,
co ho osloví.
Projekt U.Koule má pro mě velké kouzlo v tom, že si my sami upravíme část
Strmilova v pěkné, multifunkční místo,
kde si budeme moci zasportovat, zarelaxovat či posedět a popovídat v klidném
a příjemném prostředí Strmilova. A právě
proto, že si ho vytvoříme sami, nebudeme
si ho sami ničit.
Je mezi čtenáři někdo, kdo slyší o projektu poprvé? Či neví, jak by byl ku pomoci?
Někdo, kdo přemýšlí, zda se nám hodí
jeho dovednost a um? Přivítáme mezi
sebe každého, komu jsou sympatické
cíle projektu. Partnerem je nám každý.
Nejen ten, kdo projektu U.Koule věnuje
peníze, stavební stroje, ale i ten, kdo má
chuť věnovat Strmilovu trochu ze svého
volného času. Vždyť to dáváme sami
sobě, našim dětem, maminkám, tatínkům,
babičkám a dědečkům. Všem, kteří místo
U.Koule navštíví!
Informace o projektu získáte na Facebooku (Strmilov-pěkné místo k životu),

i několik užitných stromů), ohništi,
lavičkách i typu preferovaných lanových
a posilovacích prvků.

v přípravě jsou webové stránky. Vše
potřebné se dozvíte i v kancelářích MěÚ
Strmilov.

Přehodnotili jsme tyto dvě priority: připojení WIFI a trampolína. Na
trampolíně bývá hodně úrazů, proto raději
vymýšlíme něco bezpečného. Místo
připojení WIFI navrhujeme umístění
bezpečnostní kamery.

První brigáda bude, až počasí a stavební
úřad dovolí. Je před námi mnoho práce
s úpravou lokality, ale i zábavy, kterou
na závěr každé akce připravíme. Výsledek bude stát za námahu a věnovaný čas.
Bude nám odměnou za společné úsilí
změnit nepěkný kout Strmilova v atraktivní místo, které nám budou moci závidět
v okolních obcích a městech.

8. připojení WIFI
9. trampolína
10. pruh zeleně, který odcloní nepěkný
výhled na areál ZD
První veřejné setkání jsme ukončili
s vědomím, že nás čeká mnoho práce
k uskutečnění celého projektu, ale
s milým pocitem, že v tom nejsme sami.
Že je nás ve Strmilově mnoho, které zajímá, jak Strmilov vypadá, jak se mění a
vyvíjí.
Tohoto setkání se zatím jako pozorovatel
účastnila také ing. arch. Blanka Tancerová. Jejím úkolem bylo vítězné priority
zapracovat do konečné vizualizace místa
U.Koule.
Studii projektu představila na druhém
veřejném setkání 8. 2. 2014. Opět jsme
se sešli v prostorách ZŠ Strmilov, jejíž
zázemí jsme mohli využít, stejně tak jako
při prvním setkání.

Plánovací etapu máme za sebou. Nyní
nás čeká to příjemnější, ale i náročnější.
Vlastními silami změnit lokalitu U.Koule
v to, co máme namalováno na papíře.
Máme před sebou mnoho práce, to ano!
Ale věřím, že se to, ke spokojenosti všech,

Já si čas udělám a věřím, že i vy. Těším
se na setkání s vámi!
Milena Sedláková
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Víra

Těm kteří ho přijali
Bude to již pomalu rok od příchodu
nového kněze do farnosti a proto mu
naše Strmilovské noviny položily další
otázky, tentokrát spíše duchovní.
Důstojný otče, minulý rozhovor s Vámi
byl nazván „Byli plni očekávání...“, a
končil slovy povzbuzení ohledně Boha:
„měli bychom pro to něco udělat, hledat,
ptát se, nenechat se odradit!“ Myslíte, že
toho jsou Strmilováci schopni?
Každý člověk má v srdci vnitřní touhu
po Bohu, je totiž člověku vrozená. Tuto
touhu můžeme svým špatným životem
zahlušit, ale ona se čas od času v nás vždy
znovu ozve. A čím dříve pochopíme, že
život bez Boha „je prázdný“, tím lépe,
neboť tím dříve mu můžeme dát smysl a
řád. Odpověď tedy zní ANO, všichni jsou
toho schopni, i Strmilováci.
Ale ne všichni cítí tuto touhu po Bohu,
nebo možná mají o Bohu jinou představu
než katolická církev?
To je pravda. Když přišel Boží Syn na
zem, stal se člověkem, měl izraelský
národ o Mesiáši různé představy. Mnozí
je postupně změnili, jak poznávali to, co
Ježíš říkal a dělal, jiní zase toho nějak
nebyli schopni, a to až do konce.
Podobně to cítím i ve Strmilově. Po mém
příchodu mnozí přišli do kostela, na
Vánoce byl například kostel plný, někteří
zůstali a jiní zase odešli a některým je
otázka Boha a spásy úplně lhostejná.
Člověk má svobodu, a tuto svobodu mu
Bůh stále ponechává. Je ovšem pravda, že
jednou z největších překážek v poznání
Boha není ani tak hříšnost, jako lenost,
zejména ta duchovní.
Myslím si, že abyste zde mohl
uskutečňovat své poslání, musíte mít

nejen jako kněz, ale i jako člověk s lidmi
velkou trpělivost. Mnozí vyrůstali v době,
kdy se o víře neučilo, nebo ji znali spíše
jen z negativního hlediska a ani dnes není
společnost vůči církvi pozitivně naladěna.
Nejde vždy všechno tak rychle, jak bychom si to představovali…
To máte pravdu. Kněz vlastně spíše
„čeká“, víra se nedá vnutit. Na druhé
straně ale to pěkně vyjádřil apoštol Jan
v úvodu Evangelia, které se čte právě ve
dnech svátků Vánočních: „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho
jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
(Jan 1,12 -13). Podobně je to s knězem.
Ti, kteří jsou schopni přijmout jeho slova,
těm je schopen dát poznat Boha, ukázat
cestu k duchovní zralosti. Stálo by za to
uvést takový malý příklad z života sv.
Jana Vianeje, když dostal novou farnost
Ars, malou a tehdy neznámou vesnici.
Hned se do ní vydal a nedaleko na rozcestí, když nevěděl, kudy dále jít, zeptal
se jednoho chlapce: „Můžeš mi ukázat
cestu do Arsu? A já ti za to ukážu cestu
do nebe!“
Začal jste u nás dobře - výlet na kole na
Javořici, přednášky o zjevení Matky Boží
v Litmanové, Mikulášská besídka, Betlémské světlo, atd. Lidé, a nejen věřící, byli
osloveni. Když budete trpělivý, jistě se
to i ve Strmilově v mnohém změní. Máte
připraveno i něco dalšího?
Vidím jako velké mínus farnosti nepřítomnost mladých rodin v kostele, proto
jsem začátkem roku napsal dopis rodičům
dětí, kteří za poslední 4 roky křtili ve
Strmilově děti. Vždyť při křtu slíbili, že
budou své děti vychovávat v katolické
víře. Nabídnul jsem jim setkání. Většina
z nich na dopis nereagovala, jedna rodina dokonce odepsala: „Jsme příliš
vytížení, nemáme čas, vaše návštěva se

zamítá“. Ozvala se však také jedna paní,
která má již dospělé děti a z nich nakonec vznikla skupina mládeže, podobně
jako v Kunžaku, která se připravuje na
biřmování. Z toho mám radost, nic tedy
není úplně marné.

Co byste popřál nebo řekl na závěr?
Možná dvě věci. První, to je můj takový
možná subjektivní dojem, ale vyslovím
ho: veliká rozhádanost či nevraživost. A to
nejen mezi věřícími, ale i na občanské či
politické rovině. Musíme se učit vzájemnému odpuštění a nevracet se k minulosti.
A druhá věc, tu už jsem zmínil. Je to
na každém z nás, jestli opustíme své
zastrčené růžky v hlemýždí ulitě a vydáme se „do světa“, tedy jestli chceme
svým životem odpovědět na Boží lásku a
přijmout Boha do svého života. Jen těm
jsem schopen jako kněz v tom pomoci,
ukázat cestu: „Těm pak, kteří ho přijali a
věří, dal moc stát se Božími dětmi.“
Ptala se Vlasta Vondrušová,
odpovídal P. Jiří Špiřík

Program katolických velikonočních
bohoslužeb 2014 ve Strmilově a Kunžaku

Evangelické bohoslužby
o Velikonocích

17.4. - Zelený čtvrtek: Kunžak 18.00
18.4. - Velký pátek: Strmilov 16.30
19.4. - Bílá sobota: Kunžak 21.00
20.4. - Zmrtvýchvstání Páně: Strmilov 8.00, Kunžak 9.30
21.4. - Pondělí velikonoční: Blažejov 9.00

Evangelická kaple Strmilov
Velký pátek – 17.00 hodin
Boží hod Velikonoční – 10.00 hodin
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Co se stalo v obrazech

Betlémské světlo 21.12.2013 (foto V. Vondrušová)

Výstava betlémů prosinec2013-leden2014

8. městský ples 25.12.203 (foto V. Semotán)

Novoroční koncert 4.1.2014 (foto V. Semotán)

novovroční koncert 4.1.2014 (foto V. Semotán)
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Domy ve Strmilově
Bydlíme v domech. Staráme se o ně a
dbáme, aby jim neubližovala nepřízeň
počasí, pověst a čas.
V létě je větráme a v zimě zavíráme jejich
okna. Naše domy se nadechují a vydechují, stárnou s námi a mládnou s těmi, kdo
se v nich zabydlí po nás.Ale pořád jsme to
my, rodiče a děti z našeho domu. On ukládá naše dějiny od základů až po krovy,
je jich plný, ale jeho prostory neubývá. Je
nám útočištěm pro včera i výchozím prahem pro dnes a věříme, že tomu tak bude
i zítra. Takový je náš dům, vděčný za péči

a vždy připravený sloužit. Spoléháme na
něj a nikdy by nás nenapadlo
neposkytnout mu, co potřebuje.Protože to
je dobrý dům a je náš.
Ale pozor! Máme ještě jeden dům, který
nám patří. Je to ta velká budova, co
stojí uprostřed náměstí jako středobod
města. Je to kostel. Přechodné, ale
důležité bydliště našeho bytí. V tom
ohledu ani bezdomovcům nelze se zbavit odpovědnosti za jeho stav. A ten není
dobrý. Proto nás potřebuje. Nás všechny.

Naše ruce a naše peníze. ´O kostel se mají
starat farníci´, slyším námitku.´Když při
dešti zatéká do kaple a vlhkost prostupuje
fasádu, ať s tím něco udělají oni!´Ale co
když na to sami
nestačí? Jako občané Strmilova jsou však
ti mudrci farníky také a kostel je tedy i
jejich. Nás všech.
Můžeme ho nechat spadnout. Ale jedno je
jisté. V takovém případě začnou se bortit
i naše domy.
Jeden po druhém.
Zeno Kaprál

Spolky a organizace
Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2013 byl pro naši zásahovou
jednotku velice příznivý co se počtu
zásahů týče. Zasahovalo se pouze v pěti
případech. Dva případy se týkaly padlých
stromů přes veřejnou komunikaci, a to
vlivem silného větru. Další dva případy
byly na jednu událost, a to požáru stohu
na poli směrem na Studenou. Poslední

zásah se konal v sousední obci Studená,
kde požár zachvátil garáž. Pak proběhlo
celkem osm technických pomocí, jako
například zprůchodnění kanálů a navážka
vody.
Sportovní družstvo se umístnilo na
celkovém desátém místě v Táborské
hasičské lize (THL) z devadesáti dvou

zúčastněných družstev. Dále bychom
chtěli upozornit na dvě akce, které
pořádáme, a to na sobotu 31.5. 2014, kdy
pořádáme ,, Tradiční kácení máje“ a na
hasičské závody ,, O Pohár starosty města
Strmilov,“ které se budou konat v sobotu
19.7. 2014.
Za SDH Rudolf Seč

Plán kynologických akcí na rok 2014
29.3. - obranářský závod O pohár starosty města Strmilov
26.4. - zkoušky podle Kynologické jednoty Brno
duben - jarní pochod (srdečně zveme všechny pejskaře!!!) - termín bude upřesněn
21.6. - zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu
www.kkstrmilov.estranky.cz

Kultura
Historie divadla
V prosincovém vydání loňských novin
jsme otiskly prosbu o pomoc při hledání
materiálů vztahujících se k poslednímu
představení
divadelního kroužku ve
Strmilově.
Ty nejdůležitější materiály / plakát, či
seznam všech účinkujících/ jsme bohužel
neobjevily, ale dochovaly se autentické
fotografie, které nám jejich majitelé
ochotně zapůjčili.
Jim i všem, kdo se jakýmkoli způsobem
zapojili do pátrání, srdečně děkujeme.
Vaše Strmilovské noviny.
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Základní a mateřská škola

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Strmilov
pořádá

Školní ples 2014
v sobotu 22. 03. 2014 od 20.00 hod. v KD Strmilov
vstupné 90,- Kč, předprodej vstupenek na MěÚ Strmilov
tradiční předtančení žáků ZŠ, břišní tanečnice
hraje Globus 2
zvěřinová kuchyně, hra o ceny
lidové ceny jídla a pití
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!
str. 8
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Zprávy ze školy
Před Vánoci jsme díky SRPŠ mohli pro
děti uspořádat zájezd do J. Hradce na
bruslení, velmi děkujeme za tuto možnost.
Zabruslit si jelo téměř 90 dětí a všichni se
shodli, že bychom si to ještě mohli zopakovat.
Žáci základní školy dokázali, že dokážou
nejen brát, ale jsou ochotni i pomáhat
potřebným. 9. třída pod vedením své paní
učitelky třídní Tylkové zorganizovala
sbírku s názvem Koza z prasátka. Organizace Člověk v tísni realizuje projekt

SKUTEČNÝ DÁREK, kde je možno si
vybrat v programech voda, škola, obživa
a zdraví, na co chcete své peníze věnovat.
Děti původně chtěly vybrat 900Kč na nákup jedné kozy, nakonec se podařilo vybrat neuvěřitelných 2600Kč, a tak od nás
do Afriky putují 2 kozy, 40 kuřat a dvoje
školní pomůcky. Všem zúčastněným
děkuji za příspěvek.
Kromě toho, že děti pomohly dobré věci,
tak jsme se ještě všichni dobře pobavili.
Koza byla totiž výchozím tématem pro
scénky na vánoční
besídku,
kterou teprve časem zjistíme, kolik dětí opravdu
každoročně
organi- nastoupí 1. září do školy.
zují deváťáci pro žáky Na konci ledna byla uzavřena soutěž
2. stupně a 5. třídy a ve sběru druhotných surovin, která
na niž si žáci jednot- probíhala po celé první pololetí. Máme
livých tříd připravují čtyři vítěze v jednotlivých kategoriích.
Nejvíce PET lahví se podařilo nasbírat
svá vystoupení.
Nový rok jsme začali Karolíně Hynkové, ve sběru PET víček
slavnostně.
Bylo byla nejúspěšnější Sabina Machoňová,
vyhlášeno
vítězné největší množství papíru nasbíral Milopořádá
logo
pro
projekt slav Závodský a přeborníkem ve sběru
Strmilov, pěkné místo kartonu a absolutním vítězem se stal Dank životu. Do soutěže iel Štěrba. Zatím byli odměněni všichni
se zapojilo téměř 60 zúčastnění, vítěze odměníme, až nám
dětí. Vítězkou se stala firma připíše peníze na účet.
Lovětínská Netradiční bylo letošní předávání
v sobotu
odMichaela
.v
a dárek, poukázku vysvědčení v 1. třídě. Reportáž přijela
natočit Strmilov
redaktorka Českého rozhlasu
nákup stříbrného
vstupné 90,- Kč, předprodejna vstupenek
na MěÚ
šperku, jí přišel předat České Budějovice Lucie Hochmanová a
tradiční předtančení žáků
zachytila tak nejen slavnostní okamžik
osobně ZŠ,
panbřišní
starostatanečnice
předání prvního vysvědčení v životě, ale
Krátký.
hraje Globus
2
Ve středu 22. 1. přišli i následnou návštěvu v MŠ, kam se děti
v doprovodu
do došly se svými jedničkami pochlubit a
zvěřinová kuchyně,
hrarodičů
o ceny
školy k zápisu budoucí kde sklidily zasloužený potlesk za výsledlidové ceny
jídlaZapsali
a pitíjsme ky svého úsilí.
prvňáčci.
21 dětí, ale protože
VŠICHNI JSTE rodiče
SRDEČNĚ
ZVÁNI!!! Mgr. Lída Plachá, ředitelka ZŠ
některých
žádají o odklad povinné školní docházky,

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Strmilov

Školní ples 2014
22. 03. 2014

20.00 hod

KD Strmilov

Sdružení rodičů při MŠ Strmilov
pořádá

Pohádkové odpoledne v maskách
v neděli 23. 03. 2014 od 14.00 hod. v KD Strmilov
Připraven bohatý program pro děti, občerstvení zajištěno.
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Sport

Zprávy z házené
Přelom roku byl pro házenkářské
družstvo DHK Slavoj Žirovnice,
za který hrají pod vedením trenéra
pana Jana Dvořáka i strmilovská
děvčata, velice úspěšný. Jednak
skvěle zakončily podzimní kolo
krajského přeboru – ve svých kategoriích skončily na předních místech
žebříčku střelců: za mini žákyně
Kristýna Coufalová na prvním místě,
za mladší žákyně Simona Březinová
na třetím místě a za starší žákyně
Kristýna Ederová na místě druhém.
Dále proběhlo několik turnajů – mini
žákyně (ze Strmilova zde hrají Zuzka
a Kristýna Coufalovy) se zúčastnily
Zimního poháru v Jindřichově
Hradci – obsadily krásné třetí místo.
Mladší žačky (za Strmilov Simona
Březinová) bodovaly hned dvakrát
– ve Velkém Meziříčí získaly bronz
a na Lednovém turnaji v J. Hradci
dokonce zlato. Simča zde byla vyhlášena
nejlepší hráčkou turnaje.
Starší žačky (za Strmilov Kristýna
Ederová, Míša Dvořáková a Míša
Lovětínská) se zúčastnily také dvou
turnajů – Vánoční šerpy ve Veselí nad
Moravou – zde vybojovaly třetí místo a
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Mrož cupu v Plzni – zde obsadily v opravdu silné konkurenci místo čtvrté. Kromě
těchto turnajů se starší žačky v lednu
zúčastnily prvního kola celorepublikové
Žákovské ligy, kde opravdu zabodovaly
– postoupily do druhého kola z prvního
místa. Druhé kolo družstvo DHK Slavoj
pořádalo v Žirovnici 9. února – děvčata

byla opět úspěšná, takže postupují do
kola třetího, které se bude konat začátkem
března. Takže jim všichni společně držme
palce.
Radka Ederová
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KRAFT Strmilov občanské sdružení na podporu
sportu a kultury ve Strmilově.
V roce 2013 jsme odehráli dva halové
turnaje v Kunžaku (5. a 6. místo) a
jeden halový turnaj jsme uspořádali ve
Strmilově, kde jsme obsadili druhé místo. Na fotbalovém hřišti jsme uspořádali
14. ročník fotbalového turnaje „starých
pánů“. Po šesti letech jsme konečně vyhráli, druhá byla Sešlost Jin. Hradec a třetí
Brtnice. Zúčastnili jsme se i fotbalových
turnajů v Novosedlech a Kunžaku (4. a
2. místo). Mimo fotbalu jsme uspořádali
turnaje v kuželkách (vyhrál Holý), tenise
(Holý, Dušek), golfu (Novotný) a první
ročník turnaje ve stolním tenise o Pohár

města Strmilov (Vinkler). Všech těchto
akcí se zúčastnilo okolo dvaceti našich
členů nebo hostů.
Na kulturním životě Strmilova jsme se
angažovali v menší míře než předešlá
léta. Na fotbalovém hřišti ani v kulturním
domě jsme nic neuspořádali. Azyl jsme
našli v kulturním domě v Jilmu a v květnu
jsme tam uspořádali taneční zábavu pro
Strmiláky. Celkem slušná účast okolo
stovky návštěvníků nás motivovala a
uspořádali jsme v jídelně ZD Strmilov
Mikulášskou zábavu, kam zavítalo okolo
120 spokojených lidí.

Plány na rok 2014 ve sportovní sféře
máme soustředěny na 15. výročí založení
KRAFT Strmilov o.s.. Mimo tradičních
jubilejních turnajů plánujeme uspořádat
zápas proti hercům z Okresního přeboru.
V kulturní oblasti uspořádáme koncert
TŘI SESTRY 11.7. 2014. V plánu jsou i
dvě až tři akce v místním kulturním domě.
Podrobné informace a foto na www.fkstrmilov.wz.cz a na Facebooku.
Za KRAFT Strmilov o. s. Petr Vinkler

T J JISKRA STRMILOV hodnotí…
Na konci roku měla TJ Jiskra 245 členů
sdružených v šesti oddílech. Největší
je oddíl fotbalový, který má 128 členů.
V sezoně 2013 -2014 máme v
okresních soutěžích přihlášena 4
mužstva: starší přípravku, mladší žáky,
dorost a muže. Ve všech mládežnických
mužstvech se potýkáme s nedostatkem
hráčů. Mužstvo mužů se již pravidelně
zúčastňuje zimního
turnaje E.ON
CUP, který pořádá okresní fotbalový
výbor. Všechna mužstva pořádají v
rámci zimní přípravy halové turnaje   v
sálové kopané, kterých se zúčastňují i
mužstva z okolních oddílů. Je škoda,
že diváci nepřijdou povzbudit hlavně ty
nejmenší fotbalisty ve větším počtu. Za
práci spojenou s činností těchto mužstev
výborTJ Jiskra děkuje všem vedoucím
a trenérům, kteří se obětavě starají
o nejmenší fotbalisty, bez kterých by
fotbal ve Strmilově nemohl pokračovat.
Druhým velkým oddílem je rekreační
sport, který vede Martina Jahodová.
   Cvičení matky s dětmi - děti se postupně
seznamují s cvičebními pomůckami

-obruče, míče, stuhy, padák a další nářadí.
Učí se nové básničky, písničky.
Posiluje se vztah dítě rodič - společná
aktivita.Snaha o vytvoření smyslu
k povinnostem,
radost z pohybu.
   Sportovní hry - děti jsou vedeny k
radosti z pohybu, hrají pohybové hry.
Zdokonalují se ve sportovních aktivitách
učí se spolupracovat a hrát fair -play.
Oddíly volejbalu, jógy, pilates i
rekreačního sportu využívají ke své
činnosti starou tělocvičnu a sportovní halu.
Tenisový oddíl trénuje venku
na antukových kurtech, které jsou v
majetku města.Členové oddílu je ve
své režii udržují a neustále vylepšují.
V roce 2013 se nám podařilo dokončit
zavlažování přívodem vody z Kamenitého
potoka. Začali jsme pravidelně zalévat,
což se projevilo na kvalitě travnatého
povrchu, hlavně tréninkové plochy.
Ke konci roku byla zahájena
výstavba kabin u fotbalového hřiště.
Začala stavba základů a základové
desky se všemi navazujícími pracemi.
Vzhledem k nutnosti posunutí kabin

- s ohledem na cvičiště hasičů - byly
práce přerušeny, než bylo vše vyřízeno.
Na jaře budou práce na základové
desce pokračovat. Poté chceme dle
finančních možností pokračovat s hrubou
stavbou.
Veškeré
finance
nám
prozatím poskytuje město Strmilov.
Výbor TJ Jiskra se stále snaží o
získání financí na výstavbu z jiných
dotačních zdrojů. Prozatím se nám
z žádného vyhlášeného dotačního
programu peníze sehnat nepodařilo.
Výbor věří, že nám správní Strmiláci
pomohou finanční prostředky sehnat,
aby se kabiny a sportovní areál mohly
dokončit.
Podle doložených záznamů vznikl v roce
1944 fotbalový klub ve Strmilově. Letos
je to již 70 let. Prosíme všechny občany,
kteří mají jakékoliv podklady, které se
týkají historie fotbalu ve Strmilově, o
jejich zapůjčení. Chceme zdokumentovat
veškeré dění kolem fotbalu ve Strmilově
od jeho založení až do dnešních dnů.
Dokumenty, prosím, přineste panu Jiřímu
Čermákovi, Zahradnická 307, nebo do
Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově
na městský úřad paní Vlastě Vondrušové.
Vše Vám v pořádku vrátíme.
Připomínám:
Členská schůze se uskuteční v sobotu 15.
března v 17.00 hodin v hotelu Komorník.

Za výbor T J Jiskra Strmilov jednatel
Jiří Čermák
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Inzerce
Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále
víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru,
možná budete výsledným číslem sami
překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to
všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten
který spotřebič v domácnostech vůbec
používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří
chladničky a mrazničky. Dnes má podle
statistik alespoň jednu lednici 100 %
českých domácností. Vynález umělého
zmrazování předvedl poprvé skotský
lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není
tedy divu, že se lednice na tomto principu
neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu
vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského
vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala
jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což
byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa:
hlučný motor a kompresor se umisťovaly
do sklepa, zatímco chladicí box měl své
místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire
z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.

Až model Monitor-Top se stal hitem, od
roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů.
Koncem třicátých let mělo už ledničku
60 % amerických domácností, zatímco v
Evropě se ledničky dočkaly podobného
rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového
rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba
15 % domácností. Hitem se staly díky
světové výstavě v Chicagu roku 1893,
patent na myčku získala v roce 1886
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky
na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak
talíře a hrníčky uchytit do drátěných
držáků tak, aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl
napojen na motor, který kruhem otáčel.
Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně
v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda.
Až o pár desítek let později zamířily do
domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu
už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka
na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační
sekačka s jedním nožem otáčejícím se

kolem svislé osy se poprvé objevila
v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal
opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding,
strojník ze Stroudu v anglickém hrabství
Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil
zařízení, kterým se v textilních továrnách
sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první
motorové sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku
1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes
soustřeďují i na úspory – především
energie a vody. Jedním z důležitých
směrů dalšího vývoje je neustálý důraz
na použití takových materiálů při výrobě,
které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří
až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací
je daleko levnější než jejich těžba přímo
z nerostných surovin - zejména v případě
železa .Navíc zásoby primárních surovin
na naší planetě nejsou neomezené,“
zdůrazňuje význam zpětného odebírání
elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN
Roman Tvrzník.

PODĚKOVÁNÍ

Sběrný dvůr Strmilov

Vedoucí Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově děkuje firmě
AV Media České Budějovice. Od letošního roku můžeme
využívat při nejrůznějších akcích nové projekční plátno, které
jsme dostali do knihovny od této firmy darem.

Od 1. dubna 2014 do konce října 2014 je provozní doba
ve sběrném dvoře opět rozšířena takto:

Děkujeme!

ČT 13.00 – 17.00
SO 9.00 – 11.00

Vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552,
e-mail: knihovna@strmilovsko.cz. Povoleno Ministersvem kultury e.č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 400. Odpovědná redaktorka Vlasta Vondrušová, redakční rada Hana Přibylová, Mgr. Ludmila Plachá. Úvodní kresba V. Vondrušová, kresby a foto - autoři
uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Nakladatelství Epika, Miřiovského 678, 377 01 Jindřichův Hradec, cena 1 výtisku 5,- Kč.
Toto číslo vychází druhý týden v březnu 2013. Uzávěrka příštího čísla je 20. 5. 2014.

