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Jubilejní vydání při příležitosti oslav 750 let od první zmínky o Strmilovu

Milý čtenáři,
jsme nové, jsme menší, to pro
případné zasunutí do kapsy či do
obálky – kdybys nás chtěl někomu
poslat. Prostě jsme jiné, každopádně
krásné (a trochu ješitné, víme to o sobě)
– protože jsme mimořádné, ba jubilejní.
Pravda, ani zdaleka nám není 750
let, jako tvému milovanému Strmilovu.
Jako noviny vycházíme ani ne dvacet
let a konkrétně my jsme (měřeno na
lidský
věk)
vlastně
úplná
„novorozeňátka“. Jsme tak nové, až by
se nám chtělo říci, že ještě voníme
tiskařskou černí, ale on ten toner
z kopírky každému nevoní a tak Tě
k přičichávání ani raději nevyzýváme.
Máme pro Tebe lepší výzvu. Pěkně
si v nás zalistuj, pročti nás a užívej si
s námi strmilovského jubilea. Akcí,
které Tě čekají mezi 6. a 8. květnem, je
víc než dost a spousta dalších, ve
kterých bude toto výročí vzpomenuto,
Tě čeká i ve dnech dalších.
Jsme ale Strmilovské noviny, ne jen
tak nějaký informační leták. Proto Ti
přinášíme nejen pouhý program oslav, ale i
další články pro poučení i pro zábavu,
informace z dění v obci a tak dále, jak jsi,
milý čtenáři, od nás již navyklý.
A také tě chceme trochu vychovávat, jak
jsi od nás také jistě zvyklý. To víš, máme to
v povaze. Ale přiznej si to otevřeně – kdy tě
kdo naposled vychovával?! Kdy Ti někdo
řekl, aby ses choval jinak, než se chováš? A
kdy Tě někdo pochválil za to, že jsi něco
pěkně udělal? Vždyť pochvala, to je také
součást výchovy!
Že už Tě nikdo nepochválil, ani
nepamatuješ? No stává se to, i když
psychologové říkají, že na dvě napomenutí
by mělo připadat alespoň pět pochval.

Proto Tě náš (1) milý, (2) hodný, (3)
usměvavý, (4) přátelský a (5) k dobrým
věcem ochotný čtenáři vyzýváme, aby ses
alespoň Ty sám nad sebou zamyslel a
polepšil se ne ve dvou, ale alespoň v této
jedné jediné věci. Zkus víc chválit, než
kritizovat. Takové jednání začne měnit Tebe
samého a časem i lidi okolo Tebe. A tak se
postupně budeme lepšit a lepšit – a počkej,
jací z nás budou za dalších 750 let pašáci!
Že se toho nedožijeme? Kdo ví… Jak to
tak vidíme my, tak všechno, co je opravdu
dobré, to má před sebou budoucnost ještě
větší, než pouhých 750 let. To má totiž před
sebou věčnost.
Jen to dobré v příštích vteřinách,
minutách, hodinách i letech Ti přejí Tvé
Strmilovské noviny
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Milí čtenáři Strmilovských novin,
srdečně si Vás dovoluji pozvat na oslavy
spojené s výročím 750 let od první zmínky o naší
obci. Jistě si sami vyberete z bohaté nabídky akcí
jednotlivých spolků a organizací působících ve
Strmilově. Rád bych vás seznámil s malým
výběrem informací z historie i současného života
naší obce. Podrobně pak budou zájemci s
informacemi o Strmilovu seznámeni v rámci
vlastních oslav.
Jaromír Krátký, starosta
Strmilov s okolím patřil k pohraničnímu
hvozdu, který v těchto místech dělil České země
od Moravy a dále na jihovýchodě od Rakouska.
Při zdejších stezkách byly zřizovány stráže, které
se staly základem pozdějších osad a měst. I
Strmilov děkuje za svůj vznik takovéto stráži,
která byla usazena na mírném ostrohu při stezce
vedoucí poblíž dnešního hřbitovního kostela sv.
Ondřeje. K původní stráži přibývali další
osadníci a začali obdělávat okolní půdu. Počet
obyvatel se zvyšoval a tak se část osadníků
oddělila a na sever od původní osady vznikla
osada nová – Strmilov. Nové místo bylo vhodně
zvoleno na soutoku Morávky (dnes Hamerský
potok) a Kamenitého potoka. Původní osadu
tvořila jen vnitřní část nynější obce a to Náměstí,
Brana, část Studenské ulice, Černá a Dlouhá
ulice a také část Podolí, Příhonu, Pivovarská a
Hradecká ulice. Teprve později se obec
rozšiřovala do všech stran. Tolik uvádí někdejší
kronikář V. Martínek - Strmilovský.
Mnoho přesných zpráv o počátku obce
nemáme. Nejstarší známá historie Strmilova je
spjata s rodem Vítkovců. Roku 1185 dostal Vítek
z Prčic od panovníka jihovýchodní část Čech,
kam patřilo i Strmilovsko.
Nejstarší písemnou zprávu o Strmilovu
nacházíme v tzv. Vítkově privilegiu z 1. prosince
roku 1255: „Otec můj Jindřich, blahé paměti,
domu, jakož i řádu bratrů německých panny
Marie Jeruzalémské daroval patronátní právo k
farnímu kostelu i s jeho užitky a pozemky a jiné
majetky na různých feudálních místech přidal …
Výše řečení bratři, přihlížejíce k dobročinnosti
otce mého vůči sobě, špitál pro nemocné u výše
uvedeného farního kostela vybudovali a slíbili
starati se v něm o nemocné pro věčnou spásu

mojí, mých předků, jakož i dědiců. A k tomu
účelu zbožná a úcty nejvyšší hodná matka má
darovala ze svých území dvě osady, totiž Strmilov
a Děbolín.“
Protože byla obec postavena na vysokém
příkrém kopci, bývá název mylně pokládán za
odvozené jméno se slova strmý. Název Strmilova
byl však spíše odvozen od osobního jména
Střemil. V latinských textech je Strmilov uváděn
jmény Ztremils, Dremisl, Dremels, v německých
Tremles, v českých Stremilov, Strymilov, aj.
Až do konce 17. století se dochovaly jen kusé
zprávy. Na sklonku 16. století táhla krajinou
výprava spojených saských vojsk proti Turkům.
V letech 1605 – 1646 zde řádil mor a ani útrapy
třicetileté války se Strmilovu nevyhnuly.
Koncem dvacátých let 17. století zde
kvartýrovalo 6 měsíců vojsko.
K roku 1570 je ve Strmilově uváděn pivovar,
roku 1574 měl Strmilov tři mlýny a pilu, roku
1650 dvě olejny. V seznamu osedlých kolem
roku 1610 se již objevují i dnes známá jména:
Fáček, Kazda, Krupička, Mouca, Češka, Mátl,
Vondráček, Dlubal, Novotná, Kovář, Krafka,
Fiala apod.
Ve Strmilově působily cechy řezníků,
pekařů, mlynářů a krejčích, od roku 1718 cech
tkalcovský. Předtím patřili strmilovští tkalci pod
cech hradecký. Strmilov měl právo sladu,
várečné, mletí, dědictví a právo pořádat výroční
trhy a pravidelné pondělní trhy s dobytkem a
obilím.
Větší škody než průchody vojsk však
působily časté požáry. Jeden z nejničivějších
postihl celou obec v září roku 1835. Tehdy
vyhořelo 136 domů, kostel, škola, uhořeli tři lidé
a byla téměř zničena sklizená úroda.
Po tomto pustošivém požáru dostal střed
obce novou podobu. Původní kostel stál na
vyvýšenině na náměstí uprostřed hřbitova.
Hřbitov byl před stavbou nového kostela zrušen
a ostatky byly přeneseny na hřbitov ke kostelu
sv. Ondřeje. Kopec na náměstí byl srovnán, zem
a ostatní materiál byl navezen na místo dnešního
parčíku směrem k Podolí. Roku 1849 byl na
upraveném náměstí dostavěn nový kostel sv. Jiljí
Roku 1904 obec postavila nový pivovar, v
roce 1932 se v něm uvařilo 300 hl. piva, ale již v
roce 1936 byl provoz zastaven.
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1923 se na náměstí poprvé rozsvítily
elektrické žárovky a A. Ratolístka pořídil el.
pohon do pletárny. Elektřinu vyráběl pomocí
naftového agregátu, díky němuž bylo později
také osvětleno několik domů.
Roku 24. 8. 1944 se nad Jindřichohradeckem odehrálo jedno velké drama 2.
světové války – jedna z největších leteckých
bitev na území České republiky. Americké
bombardéry, které se vracely z náletu, byly
napadeny německými stíhačkami. Bitva trvala
pouhých 6 minut, ale bylo sestřeleno šest
amerických letounů a třicet německých stíhaček.
Nedaleko Vlčic u Strmilova se v plamenech zřítil
americký stroj B-24 Liberátor – na padáku se
zachránil pouze jeden člen posádky, devět letců
zahynulo. Byli pohřbeni u kostela sv. Ondřeje v
místě dnešní pamětní desky a v roce 1946 byly
jejich ostatky převezeny do společného hrobu ve
Francii.
Několik zajímavých dat:
1946 byl zřízen místní rozhlas – do té doby
oznamoval zprávy bubeník.
1954 dostalo náměstí parkovou úpravu –
Strmilov v soutěži „O nejhezčí obec“ získal
jedno z předních míst a odměnu – televizor.
Dodnes ho můžete vidět v kanceláři starosty.
1978 – zprovozněn vodojem – „koule“.
1989 – postavena nová budova KD v
blízkosti starého vyhořelého.
1994/5 – kompletní plynofikace obce.
1997 – provedena úprava domu č.p. 3 –
bývalá obecná škola na bytový dům
1998 – dokončen obchvat Strmilova
1999 – nová víceúčelová sportovní hala
2003 – vybudováno dětské hřiště za
Jednotou, bezdrátový místní rozhlas do všech
místních částí obce
2004 – Stavba DPS na místě zbouraného
domu „Kondrysák“
2005 – vybudování ZTV (komunikace,
chodníky,
elektropřípojky,
plyn,
voda,
kanalizace, veřejné osvětlení, zeleň) pro 21
stavebních parcel na RD
Na závěr pár slov o současnosti obce.
V současnosti má Strmilov rozlohu 3.058 ha
a 1.428 obyvatel s průměrným věkem 40 let, ale
to je i včetně místních částí, (Česká Olešná,

Palupín, Malý Jeníkov a Leština) V obci je
celkem 685 domů – z toho 431 trvale obydlených
a v nich je celkem 808 bytů, z toho 525 trvale
obydlených.
Ve Strmilově pracuje 18 dobrovolných
zájmových spolků, ve kterých je organizováno
768 členů a z toho je 168 dětí a 600 dospělých. V
obci Strmilov vykonává svoji činnost také
několik středních a menších průmyslových a
zemědělských firem, řemeslníků a obchodníků –
podle statistických údajů je v obci registrováno
272 podnikatelských subjektů.
Přestože je u všech takovýchto a menších
obcí trvalý problém s úbytkem obyvatel, ve
Strmilově se za rok 2004 poprvé po mnoha
letech počet obyvatel mírně zvýšil. Vedení obce
se snaží dělat vše pro to, aby se u nás občanům
líbilo, aby zde mladí, ale i ti starší mohli zůstat a
proto právě dokončujeme výstavbu Domu s
pečovatelskou službou za 16 mil. korun a také
přípravu území pro stavbu 21 rodinných domků
za více než 10 milionů.
K propagaci obce Strmilov, ale hlavně ke
zvýšení pocitu hrdosti na svoji obec, jistě
přispěje i nedávné přidělení praporu obce
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. K historickému znaku obce tak přibyl další
významný symbol.
(výběr z proslovu starosty obce
připravovaného k oslavám 6. -8. května)

Základní škola ve Strmilově
Vás v rámci oslav 750 let Strmilova

zve 7.5.2005 od 9,30 do 17,00 na

den otevřených dveří
obrázek N. Dukátová, 4. třída
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DEN S ANDERSENEM
v Knihovně V. Martínka ve Strmilově
Po celé republice asi ve 400 knihovnách a
také v zahraničí asi v 50 knihovnách probíhala
v noci z 1. na 2. dubna mohutná knihovnická
akce – Noc s Andersenem. Dětští čtenáři
přicházeli večer do svých knihoven, aby si zde
(většinou až do rána) četli se
svými knihovnicemi pohádky,
hráli scénky, vyráběli a tvořili
všelicos, malovali pohlednice,
soutěžili a vymýšleli. Letos
dokonce téměř všude sázeli nebo
vyráběli strom – Pohádkovník
Andersenův. Ke spánku ani
mnohde nezbývá čas, ale i s tím je
počítáno, program je připraven
pestrý a dá se okamžitě přizpůsobit podle
nálady dětí. Spací místa přímo v prostorách
knihoven jsou vybavena spacími pytli, v nichž
malé čtenářstvo usíná jako pod širákem.
Akorát jim nad hlavami nesvítí hvězdy, ale ční
regály s knihami plných neuvěřitelných
příběhů a dobrodružství.
Tato již tradiční akce k podpoře dětského
čtenářství se každým rokem uskutečňuje pod
záštitou Svazu knihovníků a informačních
pracovníků a BMI sdružení (Březen – měsíc
internetu) v mnoha knihovnách u příležitosti
Mezinárodního dne dětské knihy – 2. dubna,
který byl ustanoven na počest největšího a

nejznámějšího pohádkáře Hanse Christiana
Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Letos by
tento muž oslavil 200. narozeniny.
I Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
se do této akce zapojila. Proběhl zde dne 29. 3.
Den s Andersenem. Celé dopoledne děti v
knihovně besedovaly nad pohádkami H. CH.
Andersena, soutěžily a během celého týdne
vymýšlely jako dárek slavnému pohádkaři své
vlastní pohádky, které si můžete
přečíst i vy na internetu na
www.strmilovsko.cz/knihovna v
sekci Fotogalerie. Setkání se
zdařilo natolik, že ty samé děti
přišly ještě jednou, a to
5.4.2005. Přinesly s sebou již
hotové pohádkové pohledy,
které se odesílají jako pozdravy
na mnohá místa nejen u nás v
ČR, některé doputují i do zahraničí.
Připomněli jsme si i dalšího slavného –
stoletého – Jana Wericha a jeho pohádky. Děti
dostaly za pozornost a snahu na památku
drobné dárky – například i pohlednici od
ilustrátorky Miklínové a vykládací karty od
nakladatelství Egmont. Každý z účastníků
dostal i upomínkový list na toto setkání.
Úkolem do příštích dnů je vytvořit a vyzdobit
pohádkový strom (Pohádkovník Andersenův).
Ten bude viset na zdi u knihovny. Až se tak
stane, dáme Vám vědět.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna V. Martínka ve Strmilově

Všichni zájemci i pouzí zvědavci jsou srdečně zváni do hotelu Komorník,
(v jídelně hotelu hotelu bude po celou dobu turnaje zákaz kouření!)

kde v rámci oslav 750 let Strmilova proběhne 11.6.2005

Nultý ročník turnaje ve cvrčkovi pro děti a mládež
3 věkové kategorie: od 0 do 5; od 6 do 10; od 11 do 15 let
Drobné ceny jsou připraveny pro všechny účastníky turnaje

Děkujeme všem sponzorům, zvláště OÚ Strmilov
a panu J. Kubákovi st. za poháry pro vítěze !
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Z obecní kroniky: zapomenuté řemeslo
Počátkem 20. stol. se ze Žirovnice na
Strmilovsko rozšířila výroba perleťových
knoflíků. Roku 1909 schválilo c.k. okresní
hejtmanství Vítězslavu Jelínkovi provozovnu na
výrobu perleťových knoflíků ve Strmilově čp.
145. Z dokumentu o pozůstalosti po Adolfu
Jelínkovi (†1909) se dozvíme, že továrna na
perleťové zboží čp. 145 sloužila k úpravě
perleťových knoflíků a v místnosti, ve které
dílovedoucí Adolf Jelínek bydlel, pracovaly též
našívačky knoflíků. V. Jelínek provozovnu r.
1913 prodal Emilu Schopfovi za 2.550 korun.
Někteří perleťáři vstoupili do dělnického
vzdělávacího spolku Šlechetnost, založeného ve
Strmilově r. 1892, v r. 1906 byl členem spolku
perleťář Jan Čermák, později Josef Dlubal, Jan
Krafka, František Fical, Otto Bučka, Jan Adam,
František Líma. V roce 1912 pořádal kroužek
soustružníků perletě ples a výtěžek 5K 28ha
věnoval spolkové pokladně. Do spolku pak
vstoupili perleťáři Jan Kolář, František Pazour,
Josef Líma a Václav Lukas.
Výrobou perleťových knoflíků si v zimě
přivydělávali stavební dělníci a zemědělci,
knoflíky nosili do Žirovnice a perleťový odpad
sypali v okolí domů. Zbytky perletě se ještě v 50.
letech povalovaly v rozblácených cestách, někde
se možná dosud objevují, ale dnes už asi nelze
zjistit, v kterých chalupách se knoflíky vyráběly.
V obecní kronice jsou v seznamu záložníků
nastupujících r. 1914 na frontu uvedeni také
perleťáři Karel Hanzl, Jan Adam, Jan Hajný,
Leopold Ježek a Florián Procházka. Výrobci
knoflíků, tehdy se jim říkalo čamrdáři, jsou
zapsáni v rejstříku řemesel a svobodných
živností Společenstva různých živností ve
Strmilově buď jako soustružníci perletě, nebo jen
vyvrtávání perleťových koleček, ale také výroba
a prodej perleťových knoflíků. Ve 20. letech v
době konjunktury perleťářství bylo do tohoto
rejstříku zapsáno 14 perleťářů z N. Olešné, jeden
z Leštiny a v r. 1921 František Vondrů, Strmilov
274.
V dílně F. Vondrů našlo práci několik
dělníků, knoflíky vyráběl také jeho bratr Václav
v čp. 7. R. 1930 kronikář V. Martínek napsal:
„František Vondrů po několik roků vyráběl stroji
s elektrickým pohonem knoflíky v čp. 274. Krize
průmyslová zastavila výrobu úplně.“ Ve stejném

roce odhlásilo živnost též několik perleťářů z N.
Olešné. Pak se na čas výroba obnovila, ale F.
Vondrů pracoval jenom sám, manželka s dcerou
knoflíky našívaly a pan Vondrů je na kole
odvážel do Žirovnice. Rodinu spíše živilo malé
políčko. Potom dovoz perletě znemožnila válka.
Ještě v roce 1951 byli ve Strmilově dva výrobci
perleťových knoflíků.
(za informace děkujeme kronikářce L. Kubákové)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Rybářské závody – Bořetín 2005
V sobotu 23. 4. uspořádala Místní
organizace ČRS ve Strmilově tradiční „Dětské
rybářské závody 2005“ na požární nádrži v
Bořetíně. Tentokrát se závody pořádaly u
příležitosti výročí místní organizace, která
oslavuje 80 let své existence a zároveň u
příležitosti oslav 750 let obce Strmilova.
Počasí tentokrát bylo nádherné a závodů se
zúčastnilo 26 závodníků. Z tohoto počtu bylo
18 dětí, které chodí do našeho dětského
rybářského kroužku. Chytalo se dvakrát jeden
a půl hodiny, každý závodník si losoval své
startovní místo. Pro závodníky byly
zakoupeny pěkné rybářské ceny: rybářské
navijáky, pruty, stoličky, vezírky a další.
I přesto, že bylo úplně nádherné počasí,
ryby zřejmě po předchozích ranních mrazech
nebyly zase tak moc při chuti. Bylo uloveno
pouze 15 kusů ryb. Z toho bylo 10 kaprů, 3
cejni, 1 plotice a 1 štika.
Vítězem v kategorii o nejtěžší úlovek se
stal Martin Semotán, který chytil kapra o
délce 50 cm a tabulkové hmotnosti 2,74 kg. Za
své vítězství si odnesl krásný naviják DAM.
V kategorii, kdo nachytá nejvíce ryb
v součtu jejich centimetrů, zvítězil Tomáš
Peltan, který chytil tři kapry o celkové délce
132 centimetrů. Na druhém místě se umístil
Patrik Štěpnička se součtem 91 cm
ulovených ryb a třetí byl Martin Semotán
se součtem 82 cm.
Udělovaly se samozřejmě i další ceny a
nakonec dostal každý účastník malou
rybářskou pozornost. Všichni závodníci
dostali během závodů malé občerstvení.
Za MO ČRS Strmilov Zdeněk Zeman
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Kynologický klub
Zveme všechny naše spoluobčany na
nejbližší akce, které pořádáme v rámci oslav
750 let od založení Strmilova.
V sobotu 21. května od 8,00 hod. na
cvičišti kynologického klubu proběhne III.
ročník Strmilovského voříška.
Soutěž psů bez PP bude mít několik částí:
1. Vlastní předvedení psů v kruzích a
jejich
posouzení
podle
pravidel
mezinárodních výstav
2. Soutěže:
a. Dítě a pes – pro děti od 4 do 14 let,
posuzuje se spolupráce psa a psovoda.
b. Ukaž, co umíš – předvedení čehokoliv,
co váš pejsek dovede sám, s psovodem nebo
s rekvizitami.
c. Maškarní psů – libovolnou masku
může mít pouze pes, nebo může mít masku
pes i psovod, aby tvořili dvojici z pohádek či
literatury.

d. Podoba psa s psovodem – bude
hodnocena největší vzájemná podoba psa a
psovoda, kterou můžete zdůraznit i vhodným
oblečením.
V sobotu 18. července od 8,00 proběhne na
kynologickém cvičišti „Sranda závod“.
Nepůjde o klasické závody psů v poslušnosti,
obraně a stopách. Soutěžní disciplíny budou
veselé, budou pracovat psi i psovodi. Zúčastnit
se může každý, předchozí výcvik podle
kynologických pravidel není
nutný. Půjde hlavně o zábavu
pro všechny.
Na všech akcích je
zajištěno občerstvení a ceny
pro vítěze
Doma si nezapomeňte
pejska a hlavně dobrou
náladu.

Těšíme se na vás

Spolky a organizace v obci Strmilov k 31.3.

Název spolku / organizace počet členů: dospělých
AVZO (dříve SVAZARM)
20
Cvrčkaři
48
Český červený kříž
30
Český rybářský svaz
79
Český svaz včelařů
21
Český svaz zahrádkářů
11
Český svaz žen
23
Klub důchodců
100
Kynologický klub
18
Myslivecké sdružení Jitra
21
Myslivecké sdružení Leština
10
Sbor dobrovolných hasičů Česká Olešná
35
Sbor dobrovolných hasičů Strmilov
42
Skaut – dívčí oddíl JUNÁK
6
Svaz tělesně postižených (pod Studenou)
21
Šachový klub
8
Tělovýchovná jednota JISKRA
102
YMCA Strmilov
5
Celkem 18 spolků a organizací
600

dětí

29

4
5
19
18
69
24
168

celkem
20
48
30
108
21
11
23
100
22
21
10
40
42
25
21
26
171
29
768

Poděkování!
Dobrovolnému
hasičskému sboru,
místní organizaci
rybářů, p. starostovi
Krátkému a dalším
dobrovolníkům za
účinnou pomoc při
letošní velké vodě.
Děkuje Wildmanová
„Švehlův mlýn“
*-*-*-*-*-*-*

Přijděte se
podívat do MMM
při oslavách 750
let Strmilova!
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„Nový Kondrysák“
Na moderní budovu na místě původního
„kondrysáku“ jsme si už asi všichni zvykli.
Stavba pokračuje podle harmonogramu, takže
nebude trvat dlouho a dům bude sloužit svému
novému účelu – domu s pečovatelskou
službou. To hlavní je již vlastně hotovo, teď
jsou na řadě „kosmetické úpravy“ – omítky,
vymalovat, prostě připravit dům ke
skutečnému užívání. To by mělo být hotovo
do konce června. Termín kolaudace se bohužel
nedá přesně odhadnout, ale s nastěhováním
obyvatel do bytů i lékařů do nových ordinací i
obyvatel se počítá do září tohoto roku.
Ještě před kolaudací proběhne „den
otevřených dveří“ (je plánován na přelomu
června a července), ale pár informací můžeme
říci již dnes. Budova je bezbariérová, v
přízemí budou 3 ordinace s čekárnami,
k dětskému oddělení bude patřit ještě
kočárkárna a k zubní ordinaci samostatná
místnost s rentgenem. V přízemí pak bude i
WC. Výtah bude propojovat celý dům i s
půdou, kde budou zřízeny „kóje“ pro
jednotlivé byty a kde je také umístěna plynová
kotelna. Je zde i malá společenská místnost,
kterou bude moci využívat např. masérka.
Kotelna zajišťuje centrální topení pro celou
budovu, ale všechny byty mají oddělené

Během oslav vystoupí:
Dechový orchestr JUNIOR
Děti ze ZŠ Strmilov
Skupina historického šermu
SDH Strmilov
Taneční orchestr Akord
Strmilov
Antonín Bureš
Kejklíři
Dobová hudba
Sdružení lidových řemeslníků
Pěvecký sbor Strmilov
…a další

měření spotřebované vody, elektřiny i tepla.
K budově patří i „klidový prostor“ ve dvoře,
kde budou umístěny lavičky, jako parkoviště
bude sloužit plocha před Kulturním domem.
2. a 3. patro vypadají úplně stejně. Vždy 7
bytů, z nichž jeden je řešen bezbariérově,
v základním vybavení je kuchyňská linka,
elektrický sporák a v koupelně sprchový kout,
umyvadlo, WC a přípojka na pračku.
V nájemném obyvatel je rozpočteno osvětlení
na veřejných prostorách a užívání výtahu.
Velikost bytů se pohybuje od 28 do 43
metrů čtverečních. Byty do ulice mají balkón,
od dobudování balkónů v bytech do dvora
bylo nutné upustit, protože by tyto balkóny
bránily vjezdu vozidel do dvora. Za
balkónovými dveřmi budou samozřejmě
zábradlíčka a budou tak sloužit jako velká
okna.
V budově bude pracovat jedna žena
(výběrové řízení probíhá) jako správcová,
uklízečka a pečovatelka. K jejím povinnostem
bude patřit úklid veřejných prostor domu a
jednotliví obyvatelé domu si pak mohou na
vlastní náklady objednat donášku obědů,
praní, úklid soukromých prostor, nákup atp.
(Za informace děkujeme starostovi obce
panu J. Krátkému)

Za finanční i
materiální pomoc při
přípravě oslav patří
poděkování těmto
firmám a osobám:
POMEZÍ Strmilov
Potraviny Olga
Lékárna TILIA Strmilov
JEDNOTA Strmilov
FLOP Strmilov
Zdeněk Marek st.
Zdeněk Marek ml.

Iveta Sýkorová
MUDr. Soňa Matoušková
MUDr. E. Punčochářová
Pavel Dočekal
Jan Dvořák
Jan Kubák
Zdeněk Kubák
Leopold Smrž
KORES Strmilov
ZD Strmilov
Instalatérství Nezdara
KOVOPOR Strmilov
Stanislav Štěrba
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Program oslav 750. výročí vzniku obce Strmilov

Pátek 6.5.2005
17,00 - kinosál – divadelní představení dětí ZŠ – Noc na Karlštejně (v němčině)
19,30 - náměstí – vzlet balónu
20,00 - náměstí – projev starosty k 60.výročí ukončení 2.sv.války (+ pěvecký sbor)
20,30 - náměstí – lampiónový průvod na hřbitov s položením věnců
21,30 - náměstí – profesionální ohňostroj s ozvučením

Sobota 7.5.2005
9,00 – náměstí – slavnostní zahájení oslav 750 let obce (projev starosty Strmilova, starosty
partnerské obce Trubschachen a dalších hostů + pěvecký sbor)
9,30 – 17,00 – kinosál + kulturní dům - soustředěná výstavka (organizace, firmy i jednotlivci +
prohlídka kina a kulturního domu)
9,30 – 17,00 – OÚ + knihovna – výstava historických dokumentů a fotografií
9,30 – 18,00 – náměstí – staročeský jarmark (historická řemesela, kejklíři, dobová hudba)
9,30 – 16,00 – náměstí i jinde – šermířské klání
9,30 – 17,00 – náměstí – hasiči – přehlídka hasičské techniky, ukázka hasičských útoků
9,30 – 17,00 – Hotel Komorník – ukázky hry „Cvrček“ a výstava trofejí klubu
9,30 – 10,30 – parkoviště před Kinem –YMCA-cyklistická olympiáda
9,30 – 17,00 – náměstí – ČSŽ – prodej upomínkových předmětů, občerstvení, živá hudba
9,30 – 17,00 – náměstí – Šachový klub – prezentace klubu a jeho šachových a jiných aktivit
9,30 – 17,00 – Švehlův mlýn – Malé muzeum minulosti (MMM) - prohlídka s průvodcem
10,00 – 12,00 – Kynologický klub Strmilov – předvedení činnosti se psy na cvičišti
12,30 – 18,30 – fotbalové hřiště – turnaj (vč. mužstva osobností z Prahy)
14,00 – 18,00 – fara na náměstí – prodejní výstava knih, hlavně dětských
20,00 – Kulturní dům – taneční zábava, tan. orchestr AKORD Strmilov
Den otevřených dveří:
Základní škola 9,30 – 17,00
Mateřská škola 10,00 – 14,00
Klubovna SKAUT 10,00 – 14,00
Knihovna na OÚ 9,30 – 12,00
Pražírna kávy Zd. Kubák 9,30 – 12,00

Neděle 8.5.2005
9,30 – 12,00 – náměstí – promenádní dechový orchestr JUNIOR z Prahy
9,30 – 16,00 – náměstí – Šachový klub Řemdih – prezentace šachových i jiných aktivit
9,30 – 16,00 – Švehlův mlýn – Malé muzeum minulosti – prohlídka s průvodcem
9,00 – 11, 00, 12,30 – 14,30 – výstava na Obecním úřadu
13,00 – 15,00 – evangelický kostel – výstava o J.A.Komenském
15,00 – 16,00 – náměstí – slavnostní vysvěcení praporu obce – požehná generální vikář
z Č. Budějovic a katolický a evangelický farář, vystoupí strmilovský pěvecký sbor
Odp. redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Výtisků 400 ks. Povoleno MKČR: e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F.P., tisk OÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno ve středu 27. 4. 05, příští číslo v říjnu 2005
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