Strmilovské noviny
Milý čtenáři,
už skoro před měsícem začala válka.
Válka, která otevřela novou část moderních dějin. Představitelé jednoho státu
řekli, že se už nemohou dívat na to, jak
se v jiném státě žije. A s argumentem,
že pokud se to nechá být, tak to nakonec
ublíží všem, na tento stát zaútočili. Proti
oprávněnosti tohoto kroku již zvedli svůj
hlas mnozí, nebudeme se k nim přidávat.
Zkusíme se ale zamyslet nad tím, jestli
náhodou nejednáme někdy stejně. A dokonce jestli to není dobře, že jednáme
stejně.
Jistěže v našem případě nejde
o mezistátní konflikty. Ale zkus si, milý
čtenáři, představit tuto situaci: Tvoji
sousedé mají děti, stejně jako Ty máš děti.
Snažíš se, aby se z těch Tvých dětí stali
slušní a spořádaní lidé. A najednou zjistíš,
že v rodině u sousedů to zas tak dobře
nefunguje. Zjistíš, že Tvoji sousedé svoje
děti bijí. A není to jen tak nějaký ten
„výchovný pohlavek“ za odmlouvání.
Zkusil jsi s nimi promluvit, ale nic to nepřineslo. Práskli Ti před nosem dveřmi,
že prý Ti do jejich rodinného života nic
není, ať se staráš o sebe.
Budeš se angažovat dál? On už jim to
říkal ledaskdo, že by se měli nad výchovou svých dětí zamyslet, ale na to měli
vždycky stejnou odpověď: „Co se děje
za našimi dveřmi je naše věc. My vám
do
vašich
rodinných
vztahů
také nekecáme!“
Jistě - je možné zavolat na „sociálku“
a na policii. V mezinárodním právu bychom našli obdobu o stížnosti
u Mezinárodního soudního dvora či přímo
u Rady bezpečnosti.
Ale co uděláš, milý čtenáři, když zjistíš,
že jsi obvolal příslušné instituce, ale neděje se nic. Tedy nic - rodiče byli oficiálně
napomenuti, dokonce opakovaně. Bylo
jim pohroženo všemožnými tresty.
Ale sousedovic klouček má pořád
na obličeji modřiny a pořád se bojí chodit
domů. A nejen co uděláš, ale hlavně
co bys měl udělat.
Víme, není to lehká otázka. Jít
k sousedům, strčit nohu do dveří, aby nemohli přibouchnout a říci jim, že jestli
na toho kluka ještě jednou sáhnou, tak
že je zmaluješ do modra? Jistě - brát zákon do svých rukou je vždycky ošidné.
Charles Bronson hrál jednou takového
„samosoudce“ a scénárista mu tehdy přisoudil velkou oblibu u lidí. Ale řekli
bychom, že oprávněně.
Šlo by ten příměr dotahovat stále dál,
ale všechny příměry kulhají a Tobě je už
asi jasné, o co nám jde. Spojené státy
v otázce Iráku vzaly zákon do svých
rukou. Strčily nohu do dveří a když
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se Saddám Husajn nehodlal podřídit,
tak vlítly dovnitř a nadělaly tam pořádek
podle svých představ. Na rozdíl od našeho
příměru k sousedovic rodině to stálo
mnohem více. Lidské životy. Účinné
řešení to rozhodně bylo, otázkou zůstává,
nakolik to bylo řešení dobré. Odpověď
si musí každý dát sám.
Nám při tomto přemýšlení znovu došla
jedna věc. Jít proti násilí větším násilím
připomíná úsloví o vytloukání kůlu kůlem.
Nikdy to není konečné řešení, protože
je to jen další krok na cestě v kruhu, který
se může stát bludným kruhem. Může
v určitou chvíli napomoci. Kdyby tomu
tak nebylo, byla by zbytečná policie, soudy i armáda. Tlak ale vždycky budí
protitlak a tak to může pokračovat
až donekonečna. Je jen jediná cesta kudy
z tohoto kruhu ven - přijmout ten tlak

a neodpovědět na něj protitlakem. Snést
násilí a neodpovědět násilím. Přijmout utrpení a neposlat ho ani zpátky, ani dál.
Jedním slovem se toto řešení vyjadřuje
jako „odpuštění“.
Není to jednoduché řešení a už
v žádném případě ho nelze na nikom druhém vynucovat. Ani na Kurdech, ani
na sousedovic dětech. Proto nedává
odpověď na iráckou otázku. Ale týká-li
se nás samých, vězme, že to je jediné
řešení, které otevírá cestu k budoucnosti
bez násilí.
A velikonoční příběh, který si budeme
už za pár dní připomínat, dokonce říká,
že otevírá cestu k budoucnosti nejen
bez násilí, ale i bez bolesti, nářku, ba i bez
smrti.
Požehnané Velikonoce Ti přejí Tvé
Strmilovské noviny
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Ze zasedání rady 27.2. a 20.3. 2003
- v Malém Jeníkově, Palupíně, České
Olešné a Leštině byly instalovány
kontejnery na PET lahve;
- firma TESCO nechala natisknout na
popelnicové známky objem 240 l, protože
má v některých obcích i takto velké
kontejnery. Naše obecní vyhláška ale
stanovila cenu známky na objem našich
popelnic - tedy110 l, takže upozorňujeme
obyvatele, že případné pytle vedle
popelnic nebudou vyvezeny.
- náš nový bezdrátový rozhlas je kromě
obecních reproduktorů slyšet i v rádiu na
frekvenci 72,1 FM;
- rada schválila pravidla pro pronájem
sportovní haly a provozní řád: ve všední
dny je do 15.00 hod provozovatelem ZŠ
Strmilov, po této době a o víkendech a
školních prázdninách je provozovatelem
Obecní úřad Strmilov;
- postupně budou vyzýváni dlužníci obce
k zaplacení pohledávek;
- bude jednáno s nájemníky obecních bytů
o koupi do osobního vlastnictví;
- oddílu Junák byla poskytnuta dotace na

činnost s dětmi;
- rada se seznámila se situací v Kunžaku a
upozorňuje případné zájemce, že
pronájem naší haly je o mnoho levnější,
než tolikrát vzpomínaná hala v Kunžaku.
Rada dále sděluje, že není pravdivá
informace o stálém bufetu s občerstvením
v hale v Kunžaku. (Nápoje tam zajišťuje
správce jen při turnajích na konkrétní
objednávku). I v Kunžaku je
provozovatelem haly Obecní úřad. Také
pronájem společenského sálu je mnohem
dražší než ve Strmilově: 15.000 Kč pro
přespolní organizace + organizátoři si vše
musí předem připravit i po sobě uklidit.

Malé upřesnění.
Odezva na článek „Z jednání
zastupitelstva 6.2.2003“ v č.1/2003 SN
Čp. 286 „Kondrysák“.
V roce 1992 Obec Strmilov převzala do
svého majetku dům čp. 286 v nedobrém
stavebním stavu. Po odborném posouzení
byla doporučena jeho rekonstrukce. V
roce 1994 zadala Obec vypracování projektové dokumentace na celkovou
generální opravu tohoto obytného domu,
ale k realizaci samotné rekonstrukce
nemohla přistoupit pro nedostatek finančních prostředků. V červnu r. 1995
požádala Obec o poskytnutí dotace na rekonstrukci z „Programu podpory výstavby
nájemního bydlení“. V té době se tento
program právě „rozjížděl“. Protože v
průběhu řízení došlo ke změně podmínek
k přiznání dotace (muselo se jednat o
rekonstrukci nebytového objektu) od záměru Obec ustoupila s tím, že se průběžně
budou hledat možnosti získání peněz a využití objektu (už tenkrát se zvažovala
mimo jiné i možnost pečovatelského domu)
Rekonstrukcí mělo být vytvořeno 12 bytových jednotek (včetně půdní vestavby)
tohoto složení: 1byt 1+0, 7 bytů 1+1, 1
byt 2+1 a 3 byty 3+1. Skladba bytů byla
dána technickými možnostmi při provádění rekonstrukce. Jak vidno nejednalo se v
žádném případě o „několik luxusních bytů“. (Případná finanční spoluúčast
budoucích obyvatel domu byla pouze jednou z uvažovaných variant. V případě
přiznání dotace je totiž financování akce
vázáno podmínkami přiznání dotace.)
Za dané situace (nedobré podmínky pro
nájemníky v domě čp. 286 a podmínky
přiznání dotace), se Obec rozhodla pro rekonstrukci budovy bývalé školy, čp. 3,

která tyto podmínky splňovala. Do nových
bytů se pak přestěhovali nájemníci z
čp. 286.
Bohužel v letech 1998-2002 nebyla v zastupitelstvu vůle pokračovat v hledáni
řešení co s čp. 286.
Dům čp. 352 „Pantoflíčkovo“
je postaven v těsné blízkosti, vlastně ve
dvoře čp. 286, má společný vjezd a je tak
přímo funkčně s tímto domem spojen.
Pantoflíčkovo“ Obec koupila počátkem
devadesátých let s jasným záměrem vytvořit v budoucnu zázemí pro obyvatele
čp.286. Nabízí se zde ideální řešení uzavřeného dvora s „intimním zázemím“, ať
už by se dům čp. 352 přestavěl na garáže,
nebo technické zázemí či se místo něj
vybudovala zahrada . V každém případě
se jedná o cenný prostor pro dům čp.286,
který svým způsobem tento objekt zhodnocuje a je velmi nešťastné se ho
prodejem zbavit. Výnos z prodeje v žádném případě nemůže vyrovnat ztrátu. Ať
už budou v čp. 286 bydlet důchodci, možná tím spíš, nebo rodiny s dětmi, (byty
jsou pro Strmilov přinejmenším stejně potřebné jako „pečovatelák“), budou
potřebovat někde pověsit prádlo, někde
zaparkovat auto, bezpečně nastoupit třeba
do sanitky, nebo si někde posedět a popovídat. Prodejem „Pantoflíčkova“ budou
obyvatelé čp. 286 odkázáni koukat z okna
na Studenskou silnici a procházet se po
veřejném prostranství. Navíc případný
prodej zakládá na velké problémy, které
budou vznikat při užívání společného
vjezdu a dvora obyvateli obou domů. Ve
snaze vyhovět jednomu zájemci se tak do
budoucna připraví trpké chvíle desítkám
obyvatel domu čp. 286.
Dagmar Běhounková
místní sdružení ODS Strmilov

Z jednání zastupitelstva 27. 3. 2003
- schváleno hospodaření obce za rok 2002
a rozpočet obce na rok 2003
- schválena nájemní smlouva s ČSAD
Jindřichův Hradec
- seznámení s výsledkem prodeje
klubovny Nad Kamenitým - v prodeji
„obálkovou metodou“ ji koupil zájemce s
nejvyšší nabídkou - 210 000Kč
- schválena postupná realizace venkovních

úprav u ZŠ podle finančních možností
(cena celého projektu je 2,5 mil. Kč, letos
se bude pozemek oplocovat)
- schváleno realizovat fotbalové šatny až
po vyřešení územního plánu
- seznámení s výsledkem nabídky prodeje
„Pantoflíčkovny“: na nabídku se žádný
zájemce nepřihlásil. Zastupitelstvo tedy
řešení pozastavuje do doby dokončení
domu s pečovatelskou službou
- schválena nájemní smlouva na pozemek
střelnice s AVZO (= bývalý Svazarm)
- seznámení s Místním programem obnovy
vesnice, zpracovaným firmou PLANCO
- souhlas se záměrem paní Wildmannové
stavět rodinný domek (není ovšem v
pravomoci obce udělovat stavební
povolení)
- neschválena žádost pana Popelky na
koupi pozemku - cesty
- neschválena žádost farnosti Palupín o
další příspěvek na opravu kostela
- informace: listí a větve možno odvážet
ke Kamenitému potoku do prostoru
bývalého lomu
(zapsala Lenka Pecharová)

V dnešním čísle Strmilovských
novin, bych chtěl upozornit občany
na závažný problém, který musíme
řešit a tím jsou psi. Nejedná se
pouze o volně pobíhající psy ale i o
psy, kteří jsou vedeni v souladu
obecně závaznou vyhláškou. Lidé
vodí své čtyřnohé miláčky v
obytných částech Strmilova a
nechají je udělat potřebu tam, kde
se zrovna psíkovi zamane, aniž by
dodržovali nařízení vyhlášky čl.3
odst. 5. „Po psech uklízet tuhé
výkaly.“ To samozřejmě vede k
častým stížnostem takto postižených občanů. Není divu, když se
majitel nemovitosti dívá, jak si pes
v doprovodu pána ulevuje před jeho
schodištěm nebo v těsné blízkosti
plotu atd. To nemluvím o tom, co
snášejí obecní zaměstnanci, kteří
udržují veřejná prostranství. Proto
budu využívat své pravomoci a tyto
případy řešit. Pro majitele, kterým
psi dost často utíkají máme také
důležité sdělení. Již v dohledné
době začneme volně pobíhající psy
odchytávat a za poplatek +
blokovou pokutu je opět vracet.
Doufám, že každý majitel svého
čtyřnohého miláčka se zařídí tak,
aby zbytečně nepřispíval do
obecního
rozpočtu,
kromě
povinných poplatků.
To Vám přeje strážník obecní
policie
Rudolf Séč
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OBECNÍ POLICIE
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
příchodem roku 2003 proběhlo
několik změn. Ta jedna z
nejdůležitějších se týká rozšíření
pravomocí obecní policie. Pokusím se
co nejstručněji je vyjmenovat.
ü oprávnění požadovat vysvětlení
ü oprávnění
vyžadovat
od
příslušných orgánů z jejich
informačních systémů poskytnutí
údajů
ü oprávnění požadovat prokázaní
totožnosti
ü oprávnění předvést osobu
ü oprávnění odebrat zbraň
ü oprávnění zakázat vstup na určená
místa
ü oprávnění otevřít byt nebo jiný
uzavřený prostor
ü oprávnění odejmout věc
ü oprávnění použít technických
prostředků k zabránění odjezdu
vozidla
ü oprávnění
ke
vstupu
do
živnostenských provozoven

ü oprávnění použití donucovacích
prostředků, psa a služební zbraně
ü oprávnění pořizovat zvukové,
obrazové nebo jiné záznamy z míst
veřejně přístupných, popřípadě též
zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy o průběhu zákroku nebo
úkonu

Akce knihovny v rámci
Března - měsíce internetu

Z těchto prací potom vznikla
výstava, kterou mohou v těchto dnech
návštěvníci knihovny zhlédnout.
Během března přistoupila knihovna
také k akci pro ty čtenáře, kteří
zapomněli včas vrátit knihy
a
zapomnětlivcům, kteří v březnu
knihovnu navštívili, prominula sankce
(upomínky…). Bohužel, dlužno říci,
že tzv. „hříšníků“, kteří zapomínají
vracet knihy, je stále dost. Proto
čtenářům doporučuji: kontrolujte
průběžně své čtenářské průkazy a
počet půjčených knih! Ušetříte tak
někdy i za vysoké sankční poplatky.
Notorickým „nevracečům“ vzkazuji,
že u nich budu nucena přistoupit na
posílání upomínek, neboli výzev k

vrácení, což ještě více zatíží jejich
čtenářskou kapsu (poštovné je v
dnešní době dost vysoké a připočte se
k výši upomínky!).
Akce vyhlášená knihovnou a
konaná ve spolupráci se ZŠ v rámci
výtvarných dílen na téma Ekologie a
čtyři roční období trvá již od listopadu
roku 2002 a její místní vyhodnocení
probíhá v březnu až dubnu 2003. Z
výtvarných děl žáků bude uspořádána
výstava v prostorách knihovny a
vítězné práce se objeví v kalendáři
pro rok 2004 na dané téma.

chybně, přijdeš o 1 bod. Na začátek Ti
přiděluji 24 bodů, takže můžeš získat
maximálně 120 bodů. Při řešení
nesmíš používat kalkulačky ani
tabulky. Přeji Ti hodně štěstí.
Tvůj Klokan
Toto bylo zadání a takto jsme v
„Klokanovi“ dopadli:
Kategorie Klokánek
1. místo: Markéta Pecharová,
5. tř (82 bodů)
2. místo: Lucie Frühaufová,
4. tř (75 bodů)
3. místo: Jan Dvořák,
5. tř (72 bodů)

Kategorie Benjamín
1. místo: Vladimír Vondruš,
6. tř (93 bodů)
2. místo: Martin Ratolístka,
7. tř (78 bodů)
3. místo: Veronika Procházková,
6. tř (70 bodů)

Knihovna Viléma Martínka ve
Strmilově připravila pro uživatele
Internetu nové webové stránky
knihovny, přístupné na adrese
http://www.strmilovsko.cz/knihovna,
kde naleznete mimo jiné i knihovní
řád a řád pro práci s internetem, ceník
služeb, směrnice pro nakládání s
osobními údaji, akce knihovny apod.
Knihovnice prezentovala veřejný
internet ve formě drobných školení .
Byla uspořádána beseda pro žáky
školní družiny a na téma pohádky z
Internetu (Pohádka, ve které není ani
slovo pravdy) žáci vytvářeli ilustrace.
Matematická soutěž Klokánek 2003
Milý soutěžící, v následujících 60
minutách Tě čeká stejný úkol, jaký má
právě v tento okamžik spousta Tvých
vrstevníků v mnoha zemích světa.
Tvým úkolem je v Kartě odpovědí
vybrat a křížkem označit vždy jen
jednu odpověď, kterou pokládáš za
správnou. Pokud odpovíš správně,
přidělím Ti za otázku 1. - 8. 3 body,
za otázku 9. - 16. body 4 a za otázku
17. - 24. obdržíš 5 bodů. Za
neřešenou úlohu nezískáš ani
neztratíš žádný bod. Jestliže odpovíš

V blokovém řízení může projednávat
přestupky, jejichž projednávání je v
působnosti obce a přestupky proti
pořádku ve státní správě spáchané :
ü neoprávněným stáním vozidla na
místní komunikaci nebo jejím
úseku, který lze podle nařízení obce
použít ke stání jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými
předpisy a při splnění podmínek
stanovených tímto nařízením
ü prodáním, podáním nebo jiným
umožněním požití alkoholického
nápoje osobě zjevně ovlivněné
alkoholickým nápojem nebo jinou
návykovou látkou nebo osobě
mladší 18 let
ü prodáváním tabákových výrobků

osobám mladší 18 let
stáním
nebo
ü nedovoleným
zastavením vozidla na pozemní
komunikaci, vjezdem do míst, kde
je to místní nebo přechodnou
úpravou provozu na pozemních
komunikací zakázáno, porušením
pravidel jízdy na zvířatech, vedení
a hnaní zvířat na pozemní
komunikaci, pohybem chodce na
pozemní komunikaci odporujícím
pravidlům provozu na pozemních
komunikacích,
nedovoleným
způsobem použití lyží, kolečkových
bruslí a podobných prostředků na
chodníku a nedovoleným vedením
jízdního kola nebo jízdou na něm v
rozporu s pravidly provozu na
pozemních komunikacích.
Přestupky, jejichž projednávání je v
působnosti obce jsou stanoveny
zejména v obecně závazných
vyhláškách.
Rudolf Séč

Vlasta Vondrušová,
Knihovna V. Martínka ve Strmilově

Kategorie Kadet
1. místo: Petr Stručovský,
9. tř (56 bodů)
2. místo: Milan Popelka,
9. tř (48 bodů)
3. místo: Karel Duchoň,
9. tř (47 bodů)
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Strmilovský pěvecký sbor
Začátkem roku 1987, když začal
rozvíjet svoji činnost smíšený pěvecký
sbor ve Strojobalu na Rozkoši, jsem se
při jízdě autobusem sešel s předsedkyní
strmilovské organizace Svazu žen
Blankou Ratolístkovou. Ta se mi svěřila
s nápadem založit ve Strmilově ženský
pěvecký sbor a požádala mě, abych v něm
vykonával funkci sbormistra. Velmi dobře
jsem znal její kvality jako zpěvačky
a nabídku jsem přijal. Nábor do sboru byl
velmi jednoduchý, asi patnáct žen ihned
začalo navštěvovat zkoušky a na nich jsme
nacvičovali následující, mnou upravené
písničky: V Třeboni na hrázi, Měla jsem
chlapce, K Budějicům cesta, Jaká je
ta láska zlá, Dolina, dolina, Široký,
hluboký, Postavím si malou chaloupku
a další, včetně koled a znělky, kterou jsem
složil. Členkami sboru se postupně staly:
Dagmar Adamcová, Marie Běhounková,
Marie Ceplechová, Milada Dejmková,
Olga Dobrodinská, Milada Emmerová,
Marie Janáková, Marie Kubáková, Jiřina
Kubelková, Marie Mátlová, MUDr. Soňa
Matoušková, Marie Michálková, Marie
Myslíková, Anna Paulátová, Marta
Polanecká, Hana Popelková, Hana
Přibylová, Blanka Ratolístková, Věra
Semotánová, Milena Steinhauserová,
Jarmila Šarochová, Marie Švehlová, Vlad.
Šmídlová a Božena Zichová. Program
uváděla M. Švehlová, kroniku vedla M.
Michálková a později M. Steinhauserová
a evidencí fin. prostředků se zabývala D.
Adamcová. Sbor měl plnou podporu
představitelů obce, včetně předsedy MNV
Jaromíra Krátkého, zkoušky mohl
vykonávat v zasedací místnosti obecního
úřadu a využívat jeho kopírovacího
zařízení.
Nedostatečnou intonační čistotu zpěvu
rozezná každý člověk s dobrým hudebním
sluchem, existuje však také ukazatel,
kterým lze míru nečistého zpěvu přesně
určovat a vzájemně porovnávat.
Když pěvecký sbor zpívá bez hudebního
doprovodu, sčítají se totiž všechny
intonační nepřesnosti a falešné tóny
a výsledkem je interval o který sbor
"sleze". Kvalitní sbory neslézají vůbec
a skončí přesně těmi tóny, podle kterých
začaly zpívat, do půltónového intervalu
slézají zpravidla sbory začínající a
k poklesům větším než půl tónu dochází
většinou jen u kolektivů, které se věnují
zpěvu pouze v hospodě "u piva".
Úroveň Strmilovského i Rozkošského
pěveckého sboru se zlepšovala a interval,
o který bezprostředně po založení slézaly,
se zmenšoval. Po určité době se
mezi členkami ženského sboru projevil
zájem vystoupit v televizi nebo v rozhlasu.
Sbor dosahoval úrovně s jakou mohl
tohoto cíle dosáhnout, neměl však v
té době ještě připravený dostatečný počet

takových skladeb, o které by tyto
sdělovací prostředky mohly mít zájem.
Když se s naším sborem seznámila
veřejnost, začali mi projevovat své
sympatie někteří muži. Podivné na tom
však bylo, že se jednalo o muže, kteří
se zpěvem nikdy nezabývali. Důvod jejich
chování se mi podařilo zjistit až
při diskuzi u piva, když mi jeden již
zkušený ženáč řekl: "Cením si u tebe to,
jaký máš u těch ženských respekt. Já mám
doma jenom jednu ženu, ale když ta začne
mluvit, neexistuje žádná síla, která by ji
dokázala zastavit. Je obdivuhodné, že ty
při vystoupení sboru jenom lehce mávneš
rukou a najednou zmlkne nejen jedna,
ale všech dvacet ženských."
V té době jsem se také zapojil
do činnosti Sdružení sbor. dirigentů, které
je součástí Asociace hud. umělců a vědců
v Praze. Zúčastňoval jsem se jeho akcí,
využíval jsem možností jak získat notové
materiály, které byly pro nás nedostupné
a poznal jsem se zde také s jejím
předsedou, kunžackým rodákem Doc. J.
M. Dobrodinským. Oba naše pěvecké
sbory v té době vstoupili do Unie českých
pěveckých sborů a já jsem se stal členem
jejího krajského výboru v Č.
Budějovicích.
Členky Strmilovského pěveckého
sboru se začátkem roku 1990 rozhodly
zapojit do zpěvu také muže a ženský sbor
změnit ve sbor smíšený. Po krátkém
náboru se do něho přihlásili tito zpěváci:
Ferd. Kubák, Petr Jankovský, Jar. Emmer,
Frant. Tuček, Jar. Holec, Pavel Ratolístka
a Zbyněk Honzal, který jezdil zpívat i
do Rozkoše. Omezenou dobu v něm
později také působili manželé Přibylovi
z Jindř. Hradce, Zd. Tuček, Aleš Hřava,
Milena Michálková, Jan Mouca, Přemysl
Švehla, MUDr. Soukupová, Marie
Ratolístková, Věra Linhartová a další. Měl
jsem představu, že by se toto těleso mohlo
stát kolektivem, který by se v budoucnu
nemusel omezovat jenom na zpěv,
ale mohl se věnovat i jiné kulturní
činnosti, jako divadelní, malířské a pod.
Nový smíšený sbor zahájil ihned svoji
činnost nacvičováním písniček, které měl
v repertoáru Rozkošský sbor a brzy byl
schopen také vystupovat, úroveň zpěvu
se však trochu snížila. Zatímco ženský
sbor již v té době většinou vůbec neslézal,
nebo při zpěvu náročných skladeb slezl
jen nepatrně o zlomek půltónového
intervalu, u smíšeného sboru byl tento
pokles minimálně půltónový. Zřejmě
se jednalo jen o přechodný jev, avšak
přání žen zazpívat si v celostátních
mediích bylo nutno zatím odložit. Oba
smíšené pěvecké sbory, Strmilovský
a Rozkošský, potom vystupovaly
samostatně, byly však vzájemně
propojeny několika zpěváky, společným
repertoárem
a
dirigentem.

Na nejvýznamnějších akcích v Jindř.
Hradci, v Lázních Třeboň, v Kunžaku,
ve Studené nebo ve Strmilově, účinkovaly
společně a s nimi někdy i Strmilovská
nebo Hradecká dechovka, případně
rychlomalířka
Inka
Šeflová.
Při vystupování ve strmilovském
a kunžackém kostele jsme mimo jiné
uvedli i slavnou vánoční Rybovu mši.
Na koncertě v Jindř. Hradci jsme
také vystupovali společně s hradeckým
sborem Smetana a v dirigování jsme
se střídali se sbormistrem Emilem
Snížkem. Spojený smíšený pěvecký sbor
Strmilov-Rozkoš měl asi 50 členů, naše
vystoupení měla velké úspěchy a já
jako dirigent jsem v jejich závěru často
dostával květiny. Na něco podobného
jsem nebyl při mé dosavadní hudební
činnosti zvyklý a na tu dobu mám mnoho
hezkých vzpomínek. Po roce 1992 bylo
však zrušeno několik autobusových linek
a zkomplikovala se přeprava do Rozkoše.
Zkoušky jsme mohli vykonávat pouze
ve Strmilově, což se projevilo tak, že
se sbor zmenšil na počet kolem 35 členů.
Začátkem roku 1994 se v mužské části
sboru objevil názor, že písně, které já
pro sbor vybírám, jsou příliš obtížné a že
s nimi jeho členy nadměrně zatěžuji. Bylo
mi také vytýkáno, že jsem si dovolil
využít dočasného nedostatku nových
skladeb a kromě nacvičování polky Škoda
lásky, upravené pro sbor Jar. Emmerem,
jsem si dovolil ověřit, jak by sbor zvládl
zazpívat i některé mé novější písně.
Žádnou z nich jsme sice nenacvičili, avšak
averze, která byla proti mně vyvolána,
přinesla dusnou atmosféru a u některých
členů vyvolala snížený zájem o zpěv a
o jeho kvalitu. V některých hlasech
se objevovaly velké intonační nepřesnosti
a snížená úroveň sboru se projevovala
nadměrným slézáním. Bylo jasné,
že zlepšení této nepříznivé situace a návrat
do úrovně, jakou míval ženský sbor,
nebo alespoň takové, jakou tento sbor
dosahoval dříve, je možno docílit pouze
usilovnou prací celého kolektivu.
V mužské části sboru však převládaly
odlišné názory a já jsem se v úsilí
dosáhnout zlepšení cítil být osamocený.
Bylo mi již 65 roků a rozhodl jsem se,
že funkci sbormistra přestanu vykonávat
a předám ji do mladších rukou.
Mým nástupcem se stal Jaroslav
Emmer, dlouholetý člen tan. orchestru
Akord, ve kterém působil jako hudebník,
aranžér a zpěvák a který také uváděl.
Pro naše městečko, které podobně
jako okolní vesnice v současné době již
nemá svůj dechový orchestr, má smíšený
pěvecký sbor velký význam, protože
je jediným větším kolektivem, který se
ve Strmilově a jeho okolí úspěšně zabývá
kulturní činností.
Ing. Mojmír Paulát
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Sportovní rybáři hodnotili.

V sobotu 8. března se sešli členové
místní organizace rybářského svazu
na své výroční schůzi.
Rybářská
organizace
měla
k 31.12.2002 73 dospělých členů, 4
mladistvé ve věku 15-18 let.
Při organizace je i dětský rybářský
kroužek, který vede pan Hanuš.
Ve zprávě předsedy organizace
zazněla i potěšitelná zpráva, že
od letošního roku máme již tři ženy,
které se věnují sportovnímu rybaření.
Brigádnická činnost rybářů byla
zaměřena na údržbu rybochovných
zařízení, vyměnili jsme kbely u třech
našich rybníků. Pro děti jsme
uspořádali
rybářské
závody
na Bořetíně, před poutí jsme prodávali
ryby v Kunžaku a ve Strmilově. Velký
zájem veřejnosti je o naší taneční
zábavu Poslední zátah. Zpestřili jsme
nabídku jídel pro návštěvníky o dva
druhy jídel ze pstruha a zájem byl
mimořádný.
Velké problémy a ztráty nám
způsobily srpnové povodně. Pro lepší
a rychlejší průtok vody bylo nutné
otevřít stavidla na obou zájezcích. To
samozřejmě způsobilo značné ztráty
na rybách, které tato velká voda
odnesla s sebou. Problémy jsme měli
i na našich chovných rybnících.
Celková škoda na rybách byla
vyčíslena na 15.500,- Kč.
Co se týká předpokladu naší
činnosti v letošním roce, tak chceme
opět uspořádat dětské rybářské
závody, opravit propusť na Bořetíně,
provést rekonstrukci rozvodu vody
v
„Hospodě
Ve
mlejně“,
aby odpovídala novým hygienickým
předpisům. Počítáme i s prodejem ryb
před poutí a s uspořádáním taneční
zábavy
v
měsíci
listopadu.

OÚ Strmilov stále nabízí
k prodeji

LETECKÉ POHLEDY
Strmilova a vesnic
patřících ke Strmilovu.
V případě většího zájmu
není problém nechat
požadované snímky přidělat.
Cena jednoho snímku
je 220,- Kč.

Kromě toho nás samozřejmě čeká
i údržba našich rybníků a starost
o ryby v nich.
Zatím to vypadá, že rybáři chodí
pouze na brigády a ne na ryby. O tom
jak si vedli naši členové při rybolovu,
seznámil kromě jiného, rybniční
hospodář pan Závodský. Na požární
nádrži v Bořetíně, kde mohou chytat
jen členové naší organizace a to ještě
po splnění určitých podmínek, bylo
uloveno např. 335 kusů kapra
o celkové hmotnosti 941 kg. Dále 11
štik, 17 kusů amura. Mezi velice
pěkné úlovky patří i ulovení několika
kaprů od 10 kg výše. Nejtěžší kapr
měl 15 kilogramů.
Na revíru Hamerský potok, který
protéká Strmilovem, bylo v roce 2002
uloveno:
1.108
kusů
kapra
o hmotnosti 2.565 kg, 21 línů, 117
štik, 12 candátů, 1 sumec, 7 úhořů,
29 amurů. Celkem bylo uloveno rybniční hospodář pan Miloslav Závodský
na tomto revíru 1.635 kusů ryb našeho jednání. Bylo vyvoláno
a hmotnost těchto ryb se blíží k 30 jednání
s
Povodím
Vltavy
metrickým centům. Toto jsou jistě na odstranění těchto překážek, které
velice zajímavá čísla.
brání volnému průtoku vody
I rybáři ale mají své problémy. Ty a zároveň způsobují i zanášení potoka.
zazněly především v diskusi. Je to Bude rovněž jednáno o vyčištění
především letitý problém vodních potoka v úseku před vtokem
predátorů a to vydry, volavky, norka. do rybníka Hejtman.
Zákon nad nimi drží ochrannou ruku
Jak se můžete přesvědčit rybáři
a získat náhradu od státu je velice dokáží udělat kus poctivé práce
složité a tak zatím musíme tyto ztráty a najdou si i čas na zasloužený
trpět. Pro rybáře je velice smutný odpočinek u našich krásných vod..
pohled, když vidí v zimě vytaženého Přeji všem našim členům krásné
kapra na ledu, jak má vyžrané břicho. rybářské zážitky v nadcházející
Druhý den najde dalšího a dalšího. sezóně.
Kolik času stojí než taková ryba může
Petrův zdar.
přijít do potoka, aby se mohla chytat.
Zdeněk Zeman
Dalším problémem jsou napadané
MO ČRS Strmilov.
stromy v úseku Hamerského potoka.
Zde nám přislíbil pomoc starosta
obce, který se, mimochodem
jako jediný z pozvaných, zúčastnil

Místní organizace Českého rybářského svazu pořádá

v sobotu 19. dubna 2003
na požární nádrži v Bořetíně

Dětské rybářské závody
Zúčastnit se mohou děti, které dosud neukončily
povinnou školní docházku.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

Zveme všechny děti.
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Kynologický klub
Zdravíme všechny spoluobčany a
máme po Vás s příchodem jara více
aktivit.
8. března byly naše výcvikářky paní
Francová a Čechová na školení ve
Zbraslavi u Brna Dozvěděly se tam o
nových zkušebních řádech i něco z
metodiky výcviku. Vrátily se plné
energie a nových znalostí. Hned další
týden bylo školení klubových
figurantů. Pan Roman Jakubec prošel
úspěšně fyzickými testy, teorií i
praktickou zkouškou a získal
kvalifikaci „figurant“. Gratulujeme
mu k úspěšnému složení zkoušky a
nám
k
tomu,
že
máme
kvalifikovaného figuranta, který může
pracovat při zkouškách nejen pro náš
cvičák.
Při obou školeních bylo velice
hezké prostředí. Překvapilo nás milé
mile přijetí všech občanů Hostěrádek,
kde je cvičák přímo v obci. Nikomu

nevadilo, že se tam sjelo na 50
figurantů se svými psy - a všichni psi
byli
velcí
(němečtí
ovčáci,
rotweileři…) a nacvičovalo se
zadržení. Snad je to tím, že tam má
cvičák dlouholetou tradici a místní
občané vědí, že se cvičených psů
nemusí bát, pokud je sami
nevyprovokují. Moc si přejeme, aby i
náš cvičák přispěl k tomu, že naši
spoluobčané získají pocit bezpečí
před našimi psy.
A teď co pro Vás chystáme:
V sobotu 19. dubna bude pochod
kolem „Hameráku“ se psy. Kdo se
zúčastní, musí přijít v 10.00 hod. na
cvičák, odkud vyrazíme. S sebou je
třeba vzít psa, malé kapesné, (protože
v Horním Meziříčku je zajištěno
občerstvení - káva, čaj, limo, párky,
sušenky) a hlavně dobrou náladu.
Cestou budou ukázky výcviku
základní poslušnosti a ukázky práce
na stopě.

V sobotu 14. června bude výstava
psů bez PP - Strmilovský Voříšek.
Komise bude hodnotit pejsky podle
velikostních kategorií, zvláště feny a
psy. V každé kategorii bude vyhlášen
vítěz. Absolutní vítěz „Strmilovský
Voříšek“ bude vybrán na závěr z
vítězů kategorií.
Při výstavě budou ukázky výcviku
sportovního i záchranářského, bude
probíhat i laická soutěž o
nejsympatičtějšího pejska, kterého
hlasováním určí diváci. O přihlášku je
možno si napsat na dole uvedenou
adresu, nebo si ji vyzvednout na
cvičáku či v lekárně.
Moc se na Vás těšíme nejen na
našich akcích, ale i na cvičáku, kam
zveme každého my i naši psí
kamarádi.
Kynologický klub Strmilov
Ing. Zdeňka Mlejnková
Malý Jeníkov 8
378 53 Strmilov

TJ Jiskra Strmilov - kopaná - minižáci
Oddíl nejmenších fotbalistů byl
založen v lednu 2000 panem Radkem
Saidlem. Na jeho fungování se také
podílejí pan Miroslav Hačka st., pan
Josef Máca (trenér) a u zrodu stál také
pan Petr Šolín, který ukončil v roce
2002 svou činnost.
Poděkování si zaslouží též OÚ
Střížovice (zaplatil výrobu branek),
Kovopor Strmilov (výrobu branek
realizoval) a v neposlední řadě i
rodiče zainteresovaných žáků, jež
vlastními prostředky vozí malé hráče
na zápasy.
Tréninky strmilovských nadějí se
konají v zimních období ve sportovní
hale, v létě na hřišti. V současné době
tvoří kádr mužstva tito žáci:

Dominik Hačka - kapitán,
Ondřej Přibyl, David Hanzal,
Lukáš Janák, Martin Popelka,
Tomáš Dobrodinský, Vojtěch
Kolman, Suad Hanuša, Lukáš
Hačka, Tomáš Dohnal, Pavel
Šuba, Erik Poslušný, Ondřej
Nečeda, Martin Tuček, Matěj
Kalát, Štěpán Prokeš, Adam
Dočekal, Aleš Bláha, Tomáš
Mach, Jiří Musil, Filip Jonáček.

Výsledky:
Sezóna 2000-2001
Ačkoli se oddíl teprve sehrával a
sbíral zkušenosti, obsadili minižáci
pěkné 5. místo. Účastnili se také
několika turnajů (Kamenice nad
Lipou, Strmilov, Nová Bystřice,
Jarošov nad Nežárkou), kde rozhodně
patřili k nejlepším. Umístění vždy do
třetího místa hovoří za vše.
Sezóna 2001-2002
I toto období bylo velice úspěšné.
Naši fotbalisté obsadili krásné 2.
místo. Pokořili několik dobrých
mužstev, před nimi zůstal pouze
Sokol J. Hradec.
Členská základna se rozrostla
natolik, že na mnohých turnajích
Strmilov reprezentovala družstva
dokonce dvě (Strmilov A, Strmilov B)
s velmi dobrými výsledky.
Sezóna 2002-2003
Do podzimní části soutěže
nastupovalo mužstvo již s novým
trenérem panem Mácou, a tudíž i s
novu taktikou. Přestože odešlo mnoho
dobrých hráčů do starší kategorie,
výsledky se nezměnily. Po polovině
soutěže držíme 2. místo.
V této sezóně se minižáci také

účastnili Krajského turnaje v J.
Hradci a Třeboni. Po prvním kole
skončili na 2. místě, což byla velmi
dobrá pozice pro další boje v Třeboni.
Zde sice nepostoupili do semifinále a
v penaltovém rozstřelu o 5. - 6. místo
se z úspěchu radoval soupeř, ovšem
tabulka po 2. turnaji jasně vypovídá o
kvalitě našich hráčů.
1. J. Hradec
10:2 11
2. Sezimovo Ústí 12:3 7
3. Strmilov
9:12 7
4. Hluboká
4:18 0
Pro dokreslení situace: turnaje se
účastní
také
družstva:
SK
Č. Budějovice, SKP Č. Budějovice,
Český Krumlov, Prachatice ...
I v sezóně 2002 - 2003 byly
pořádány halové turnaje. Umístění
našich:
Strmilov - 1. místo Strmilov A
- 4. místo Strmilov B
Kardašova Řečice - 1. místo
Strmilov
Nová Bystřice - 2. místo Strmilov

Všichni doufáme, že klukům
jejich nadšení vydrží.
Držíme jim palce!
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Marta Bílá

V sobotu 11. ledna 2003 byl
zahájen III. ročník turnaje ve
cvrčkovi nazvaného „O krále
Strmilovska“.
Prvního letošního turnaje, který
přišel čestným hodem odstartovat
sám starosta Strmilova pan Krátký,
se zúčastnilo rekordních 38 hráčů.

Krvácení z ucha
Ke krvácení z ucha obvykle
dochází při perforaci ušního bubínku
nebo u zlomenin lebky. Bubínek
může protrhnout cizí předmět
zatlačený do ucha, jeho prasknutí
může způsobit pád na vodních
lyžích, potápění, tlaková vlna po
výbuchu aj.
Příznaky:
a) U prasklého ušního bubínku
- možná bolest uvnitř ucha
- hluchota
- mírný výtok krve z ucha
b) U zlomenin lebky
- bolest hlavy
- malé množství krve smíšené s
čirým
mozkomíšním
mokem
vytékající z ucha
- možné bezvědomí

Velkou radost nám udělalo několik
„nováčků“, kteří přišli poprvé, mezi
něž patřili například manželé
Vavruškovi, Milan Popelka, Josef
Frank, Monika Doskočilová, či Pavel
Rečný. Doufáme, že jim jejich
nadšení vydrží i nadále.
Celá tato vydařená akce, stejně
První pomoc
- Postiženého při vědomí uložit v
polosedu s hlavou nakloněnou na
poraněnou stranu, aby mohla krev
nebo mok volně vytékat. Stejně
postupujeme i u stabilizované
polohy, kde ještě podkládáme
čelo.
- Na ucho přiložíme sterilní
odsávací obvaz. Nikdy zvukovod
neucpáváme,
nesnažíme
se
zastavit odtok krve nebo moku.
- Je-li postižený v bezvědomí,
zajistíme průchodnost dýchacích
cest,
případně
zahájíme
kardiopulmonální resuscitaci.
- I při drobných krváceních z ucha
vždy zajistíme zdravotnickou
pomoc a odborné vyšetření.

jako další tři turnaje, které jsou letos
ještě před námi, se mohla uskutečnit
díky finanční podpoře od obce
Strmilov ve výši 4.000,- Kč i díky
ostatním drobným sponzorům. Všem
bych chtěl tímto za všechny
„cvrčkaře“ srdečně poděkovat
V. Šteflíček

Zakladatelé Červeného kříže před 140
lety v roce 1863. Vpravo nahoře první
nositel Nobelovy ceny míru
Henry Dunant
panu L. Svobodovi

Za materiály ČČK děkujeme

VELIKONOČNÍ DOBROU CHUŤ
Chcete-li
obohatit
tradiční
jídelníček o netradiční příchuť
využijte toho, že již jarní příroda
nabízí úžasnou rostlinu jménem
Urtica dioica - česky kopřiva
dvoudomá. Ta obsahuje vápník,
draslík, železo, sodík, sirné látky,
ale i vitamín B2, karotiny, chlorofyl,
kyselinu pantothenovou atd. Máte
jedinečnou šanci si s její pomocí
vylepšit nádivku:

ü 15 rohlíků 1/2 l mléka
ü 1 kg uzeného bůčku
ü 6 vajec
ü česnek, sůl, pepř a hlavně pořádná
hrst čerstvých kopřiv, které
mimochodem svojí jarní sílu
dokazují i tím, že pálí jako
Rohlíky nakrájejte na kostičky,
zalijte mlékem, ve kterém jste
předtím
rozšlehali
vejce.
promíchejte, přidejte nadrobno

Březen - za kamna vlezem,
duben - ještě tam budem,
máj - vyženem kozy v háj.
Pranostik jistě sami znáte dost,
proto jsme z těch, které jsou
aktuální, vybrali pár méně obvyklých
či jinak zajímavých:
♦ Panská láska a dubnový sníh za
mnoho nestojí.
♦ Hrom v dubnu - dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.
♦ Hřímání tohoto měsíce veselý a
hojný rok, ale zlých smrt
předpovídá.
♦ Je-li na svatého Jiří krásně, bude
po něm jistě ošklivo. (24. dubna)

A pár květnových:
♦ Májová kapka platí dukát.
♦ Roj, který se v máji rojí, za plný
vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani
za vodu džbáně.
♦ Na Filipa Jakuba (1. května)
chrousti hučí, o Martině studený vítr
fičí.
♦ O svatém Mamertu (11. května)
zima je po čmertu.
♦ Déšť na svatého Mamerta přináší
soužení, neboť v něm nic dobrého
není.

-----------

nakrájenou uzeninu a nadrobno
nasekané kopřivy, prolisovaný
česnek, sůl a pepř. Zamíchejte a
pečte ve vymaštěném pekáči.
Dobrou chuť (a zapomenete-li si
rukavice, tak dlouhodobé vzpomínky
na trhání kopřiv) garantuje redakce
za odborné konzultace s literaturou
a zvláště s (na vlastní přání
nejmenovanou) zaměstnankyní
MŠ Strmilov.

ŽELEZNÝ ŠROT
ptáte se s Janem Nerudou

Kam s ním?
Díky našim sportovcům se
ho snadno můžete zbavit
týden po Velikonocích

v pátek a sobotu
25.-26. dubna
Děkujeme!
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Český svaz žen Strmilov
V současné době je zapojeno v ČSŽ
ve Strmilově zhruba 30 členek.
Věkový průměr je poměrně vysoký,
proto bychom uvítaly další mladé
členky, které by měly chuť zapojit se
do společné práce. (kontakt: Marta
Bílá 384 397 669; Dana Březinová
384 392 281)
A co můžeme nabídnout? ČSŽ
organizuje celou škálu různých akcí.
Patří mezi ně pěší turistika po blízkém
i vzdálenějším okolí (jedno i
vícedenní, přespání v chatách či ve
stanu) autobusové zájezdy po

kulturních a historických památkách
našeho kraje, pořádání tanečních
zábav
s
bohatou
tombolou
(velikonoční v Bořetíně, diskotéka pro
starší a pokročilé).
Členky se pravidelně scházejí při
různých příležitostech na OÚ ve
Strmilově (někdy s bohatým
pohoštěním), kam si zveme na besedy
zdravotníky, kosmetičky a jiné
odborníky, kteří pohovoří o různých
tématech, jež se týkají výhradně žen.
Pořádaly jsme také módní přehlídku
pro „baculky“ a pro velký ohlas si ji
zopakujeme ještě letos na jaře.

Sbor dobrovolných hasičů a místní skupina
Českého červeného kříže uspořádali dne 26.
února 2003 přednášku na téma „Prevence a
předcházení požárům a poskytování první
pomoci, t.j. běžné zdravotní ošetření při
úrazech“. Na tuto přednášku přišel jen jeden
občan ze Strmilova, což nás velice zamrzelo,
protože byli pozváni instruktoři z Jindřichova
Hradce, kteří přijeli pro liknavost a nechuť
občanů Strmilova zbytečně. přitom to jsou právě
strmilovští občané, kdo kritizuje, že se ve
Strmilově nic nedělá pro všeobecné zájmy
občanů.
Srdečně zdraví
SDH a ČČK Strmilov

Zajímavostí je, že modelky jsou z řad
našich členek a oblečení lze okamžitě
zakoupit.
V rámci celorepublikových akcí
ČSŽ
se
účastníme
také
několikadenních setkání s ostatními
organizacemi. Vždy je připraven
atraktivní program.
V neposlední řadě se také podílíme
na
různých charitativních
a
příspěvkových akcích (např. koupě
mamografu)
Ženy, proto neváhejte a přijďte
mezi nás.
(za informace děkujeme M. Bílé)

Bohoslužby o
Velikonocích
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá Sobota
Neděle Vzkříšení
Pondělí Velikonoční

Žáci prvního až pátého ročníku
Základní školy a Školní družina Vás srdečně zvou na

BESÍDKU PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK.
Besídka se koná

ve středu 7.5. od 17.00 hod. v sále Beseda.

Sv. Jiljí
18.00
18.00
19.00
8.00
8.00

evangelický kostel
--17.00
--10.00
---

Gratulujeme Karlu Hálovi
k 1. místu v silovém víceboji (bench,
přítahy, trojskok, sed-lehy) v okresním
(J.Hradec) i krajském kole (Tábor) a
přejeme mnoho sil do
r e p u b l i k o v é h o

k o l a !

Dívčí skautský oddíl ve Strmilově Vás zve na

TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který se koná v předvečer svátku osvobození, tedy 7.5.2003.
Odchod z náměstí na obecní hřbitov v 20.30. Zde položíme
květiny k hrobům vojáků padlých během 2. světové války.
Průvod bude zakončen ohňostrojem.
YMCA Strmilov se rozhodla i letos připravit maminkám
k jejich svátku příjemné odpoledne.

V NEDĚLI 11. KVĚTNA OD 14,00 HOD.
budou na zahradě evangelické fary připraveny hry pro děti i
káva a malé občerstvení pro jejich maminky (ale i babičky,
tatínky, dědečky a jiné příznivce rodiny)

V í t á me me z i n á mi

Matěje Doškáře
A ť s e T i s n á mi l í b í !
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