Strmilov
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Jindřichův Hradec

GPS souřadnice: 49.158465N, 15.199338E

Nadmořská výška: 545 m n. m.

První pís. zmínka: 1255 (766 let)

Počet obyvatel: 1 427

PSČ: 378 53

Adresa URL: www.strmilovsko.cz

Současnost obce Strmilov
Občané Strmilova i okolí najdou ve městě ordinaci dětského, praktického i zubního lékaře, na
náměstí je lékárna. O bezpečnost obyvatel se stará městský strážník. Město je plně zasíťováno,
funguje zde městský úřad s matrikou, mateřská a základní škola, knihovna, kulturní dům, pošta,
obchody, služby a podnikatelské subjekty.
Současný Strmilov je členem mikroregionu Podjavořicko.
Ve městě úspěšně pracují dvě myslivecká sdružení - myslivecké sdružení Jitra užívá honitbu o
výměře 1965 ha na katastrálním území Strmilova, Palupína a Nové Olešné, myslivecké sdružení
Leština (honitba 780 ha) se specializuje na chov divokých kačen.
K rozvoji města přispívají i tyto další spolky a organizace:
* Český Rybářský svaz - členové MO obhospodařují devět rybníků * Český svaz včelařů *
Český svaz zahrádkářů * Český svaz chovatelů drobného zvířectva * Sdružení dobrovolných
hasičů Strmilov * Sdružení dobrovolných hasičů Česká Olešná * Český červený kříž * AVZO bývalý Svazarm * Tělovýchovná jednota Jiskra * Kraft Strmilov - více informací * Skautský dívčí oddíl
Junák * Kynologický klub * YMCA Strmilov (Křesťanské sdružení mladých lidí) * Klub důchodců *
Český svaz žen * Spolek hráčů cvrčka * Šachový klub Strmilov * Armwrestling klub Strmilov
Ve městě působí tyto církve:
* Římskokatolická církev * Českobratrská církev evangelická
Budova kulturního domu byla bývalá orlovna. Do tohoto kulturního domu byly soustředěny všechny kulturní
akce, divadla ochotníků, plesy a ostatní taneční zábavy. Roku 2000 proběhla přestavba KD, jsou
rozšířeny šatny pro herce, jeviště a sociální zařízení ve vedlejším kinosále, který po ukončení
činnosti kina slouží jako divadelní scéna.
Kromě mnoha spolků s různým zaměřením, které ve Strmilově od roku 1865 postupně vznikaly a zanikaly,
měla velkou tradici i dechová hudba, bez které se neobešly sportovní i kulturní slavnosti. Z kapelníků byli
nejznámější Jan Voborník, Ferdinand Kubák, Josef Janoušek a Jan Krafka. Vždy se jednalo o zkušené
muzikanty, ovládající několik nástrojů a mající zkušenosti z účinkování ve vojenských kapelách.
Neodmyslitelně patřil ke Strmilovu orchestr Akord, řízený Jaroslavem Emmerem. V padesátých až
sedmdesátýchletech se v čele okresu pravidelně umísťoval i taneční orchestr. S celkovým úpadkem
hudebnosti a nástupem beatové hudby byl orchestr rozpuštěn pro nedostatek kvalitních hráčů na dechové
nástroje.Dlouhou tradici měly i pěvecké sbory, zejména dětské. V současné době působí ještě
smíšený pěvecký sbor s počtem 25-35 členů.
Sport
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V září 1999 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala s posilovnou a zrekonstruovaná původní
tělocvična.
Dnešní členové TJ JISKRA sportují v oddílech odbíjené, kopané a ZRTV. Nově se vytvořil oddíl
tenisu, který má možnost využívat tenisové kurty. Oddíly odbíjené (družstvo mužů a žen) a kopané
(družstvo mužů a starších žáků) hájí barvy našeho města v okresních soutěžích. Velkou nadějí
strmilovské kopané jsou nejmladší fotbalisté - kadeti (věk 6-8 let).
Již několik let působí ve Strmilově v současnosti již dosti věhlasný šachový klub.
Ve Strmilově také provozuje svou činnost Svaz technických sportů. Jejich malorážkovou střelnici
využívají amatérští střelci i policisté ze Studené a z J. Hradce.
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