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Milý čtenáři,
jsou tu. Tedy skoro. Jistě – Vánoce.
Sentimentální vzpomínky na vlastní
dětství se mísí s mediální masáží
obchodníků, kteří tuší, že je před nimi
bohatá žeň. A myslíme, že se nemýlí.
Přes všechny stížnosti na to, jak se
máme špatně, tak rok od roku utrácíme
o Vánocích víc a víc. Rok od roku se
dřív objeví vánoční výzdoba, rok od
roku dřív se objeví reklamy, které těží
z vánočních motivů. Rok od roku
v myslích lidí víc splývá malý Ježíšek s
takovým fousatým pánem, co má zjevně
problémy s dietou a nosí červené
oblečení a to všechno pak splývá
dohromady s pocitem, že je potřeba
máknout, aby bylo uklizeno, napečeno a
hlavně dostatečně nakoupeno. Že je
potřeba přidat a třeba se i zadlužit, jen
aby ty svátky radosti, štěstí a pokoje
splnily svůj účel. A jak se tak tenhle
svět žene kupředu, tak do toho
bláznivého víru strhává všechno možné.
Třeba i ty Vánoce.
A přitom Vánoce říkají něco právě
opačného. Říkají: „Človíčku, zastav se.
Už nemusíš spěchat, už se nemusíš štvát
v hledání radosti, štěstí a pokoje!
Radost, štěstí a pokoj přišly za tebou.
Z rodu královského nám, nám narodil
se…“ Už je zbytečné hledat radost
Vánoc v ještě větší hromadě dárků, než
byla pod stromečkem loni. Vánoce mají
samy v sobě radosti až na půdu – jde jen
o to ji nepřehlédnout. Nezaházet ji těmi
dárky, nepřeběhnout okolo ní v touze
dohnat ještě lepší nabídku toho kterého
zboží, tu kterou akční slevu.
Přemýšlely jsme, milý čtenáři, proč
to lidem nedochází. Proč se nespokojí
s touto radostí a snaží se ji rozhojnit tou
hromadou dárků. A napadlo nás toto:
Lidé mají problémy s tím něco přijímat.
Raději dávají, než přijímají. Zní to
divně? Tak my to řekneme jinými slovy
– lidé nechtějí být druhým zavázáni.
Nechtějí jim být něco dlužní. Nechtějí
být závislí na druhých. Cítí touhu umět
se sám o sebe postarat a je jim
nepříjemný pocit, že by v něčem měli
být odkázáni na druhé. Nechat si od
druhých sloužit. Připadá je jaksi
nedůstojné. Už je to Tvým pocitům
bližší?
Jenže právě to je samou podstatou
vánoční zvěsti a to jak té, kde hlavním
hrdinou je malý Ježíšek, ale kupodivu i
té, kde hlavním hrdinou je ten již
zmiňovaný pán s dietetickými problé-

my.
Že nebudeme
dělat nic, protože už není co dělat.
Všechno potřebné už udělal někdo jiný
za nás. A my si můžeme sednout do
fotélu a usmívat se a užívat si toho, co
jsme nezaslouženě dostali. Jako to
dělají děti, které ještě „věří na Ježíška“
a tudíž je ještě nikdo nestihl strhnout do
toho víru shánění dárků pro druhé. A to
není špatná schopnost. Spíš je špatné,
když ji my dospělí ztratíme.
Vánoce, ve kterých dokážeš radost
dávat i přijímat Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Z 1. zasedání Zastupitelstva města Strmilov, dne 2. 11. 2006

- všichni členové zastupitelstva složili
slib
- zastupitelé zvolili: uvolněným
starostou města Jaromíra Krátkého,
uvolněným místostarostou města

Karla Urbánka, dalšími členy rady
města Ivana Sýkoru, Jiřího Čermáka a
Lenku Pecharovou, předsedkyní
Finančního výboru zastupitelstva
města Olgu Hrbkovou a předsedkyní

Kontrolního výboru zastupitelstva
města Věru Semotánovou
- schválili Jednací řád zastupitelstva
města
zapsala L. Pecharová

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva a rady města i jménem svým Vám všem děkuji za práci, kterou jste vykonali
v končícím roce 2006 pro obec / město Strmilov. Přeji Vám krásné Vánoční svátky a do nového roku 2007
pohodu a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Jaromír Krátký, starosta města

Poděkování voličům.
Občanská demokratická strana děkuje všem voličům, kteří se zorientovali v nerovné
předvolební kampani a dali ve volbách hlas Občanské demokratické straně. Děkujeme.
Přejeme klidné a spokojené vánoce.
Dárek pro Strmiláky, kteří používají autobus.
Vedení města Strmilova bohužel souhlasilo se zrušením zastávky na nábřeží v J. Hradci pro některé spoje ze Strmilova.
Nám se podařilo špatné rozhodnutí města napravit a autobusové spoje odjíždějící ráno ze Strmilova opět na nábřeží
zastavují.
Místní sdružení ODS Strmilov
Nostalgie Vánoc – věčná realita.
Přichází každoročně v pravidelném
rytmu oslavována velkou částí světa,
zakotvená ve vědomí všech věkových
skupin. Různě prožívaná: jako příchod
Boha, který mění svět a jeho dosavadní
smysl. Povrchně jako zneužitý symbol
komerce. I pamětníci vzpomínají: Prožili
je již mnohokrát. Byla jistě jiná, prostší,
mnohdy i chudá, avšak klidná bez
velkého rámusu světa. Nedivme se jejich
nostalgii, snad i povzdechu, neboť
Vánoce byly pro mnohé utrmácené duše
dobou, která citově obohacovala.
Můžeme si připomenout také jiné, už
ne tak romantické Vánoce. Spisovatel a
novinář Jan Neruda je popisuje

v Národních listech v roce 1868. V Praze
byl veliký vítr, to určitě nebe, to se někdo
oběsil. To nebyl vítr, ale skutečný vichr..
Stromy se lámaly, baby padaly, že se
srdce v těle radostně tetelilo. Dále si
pochvaluje, že vichr odfoukl i to špatné
pražské ovzduší. Jen zloděje a loupežníky
v Praze nechal, aby se rozmnožovali do
nového pokolení. Proč ale také
nevzpomenout Vánoce muklů druhé
poloviny 20. století a miliony dalších ve
světě, pro které to byl čas ponížení,
smutku a samoty, kde doslova nic
nepřipomínalo Vánoce. Ale právě tam u
toho nejprostěji prostřeného stolu byli
posíleni a obohaceni tím nejvznešenějším,

přítomností Boha, který přišel povzbudit
tento ubohý svět. Poděkujme za tyto
letošní Vánoce, které prožijeme z radosti
dětí, tolika dárků a pozornosti, ale i tepla
a klidu našich domovů.
Rytmus Vánoc ale také žádá ztišení a
usebrání a alespoň krátký oddech od
pachtění tohoto světa. Uvědomme si také,
že není vánočního ducha bez kouska
kostela, v němž určitě žije ten, který přišel
před 2 tisíci lety. V některém srdci je
zasutý, v jiném je skutečně blízko, ale
určitě všechny nás vyzývá: „Pojďte mě
hledat!“
Takové Vánoce Vám přeje celá
KDU-ČSL Strmilov

Držme palce našim florbalistům – v lednu je čeká krajské kolo v Českých Budějovicích !
6.12.2006 Okresní kolo ZŠ
ve florbale, Dačice
1. ZŠ Strmilov
2. ZŠ Komenského Dačice
3. ZŠ Kunžak
4. ZŠ Slavonice

8.12.2006 Okresní finále ZŠ
ve florbale, Dačice
1. ZŠ Strmilov
2. 5. ZŠ Jindř. Hradec
3. ZŠ Suchdol nad Lužnicí
4. GVN Jindř. Hradec

GRATULUJEME!!!

Nejlepší střelec turnaje: R.
Koutný
Družstvo: Radim Koutný,
Frant. Procházka, Milan
Potměšil, Jan Hřava, Patrik
Štěpnička, Luboš Nečeda,
Tomáš Dobrodinský, Ondřej
Nečeda, Lukáš Janák.

Bohoslužby o Vánocích
24.12.
Štědrý den,
4. neděle adventní

25.12
1. svátek Vánoční /
Narození Páně

31.12.
Svátek Svaté rodiny

1.1.
Nový rok

21.00

8.00

8.00

8.00

22.00

10.00

10.00

10.00

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Knihovna a nejen vánoce…
Letošní rok byl, podobně jako ty
předešlé, pro knihovnu i pro její
návštěvníky co do činnosti docela
rozmanitý. Kdo má přístup na internet a
občas omrkne knihovnické stránky, zjistí
spoustu zajímavých podrobností – kromě
nových knih také kdy se co událo, co bylo
vytvořeno, v čem se soutěžilo, uvidí i
množství fotografií z besed, může si
dokonce prohlédnout nejlepší výtvarné
práce dětí, které se soutěží účastnily.
Ten, kdo k počítači nezasedne a raději
se začte do novin, má možnost dozvědět
se cokoliv také, i když neuvidí tolik
obrázků, jako je to možné vidět na
internetu. Proto tímto sděluji alespoň
několik základních informací o tom, že
knihovna, potažmo knihovnice a její
návštěvníci, nespí.
Tak tedy: čím by byla knihovna bez
svých dětí?
Nejspíše šedivým archivem, který
uspokojí jen málokoho. Děti jsou záminka
k tomu, aby se knihovny změnily
například
v pohádkovou
zahradu,
knihařskou dílnu nebo v detektivní doupě,
kde si lze povídat úplně o všem. Spolu
s dětmi při besedách pátráme po všem
možném: hledáme autory, luštíme
křížovky, vzpomínáme na pohádkové i
jiné literární postavičky… Učíme se,
kde hledat.
Letos děti ze základní školy
„zabloudily“ na besedy do knihovny
jedenáctkrát. Ovšemže, organizovaně
s pedagogickým doprovodem, ale později
i neorganizovaně - to už přišly samy nebo
s kamarádem, z vlastního rozhodnutí, ze
zvědavosti nebo i pro konkrétní knížku,
nebo jen přihlásit se proto, že se jim na té
besedě líbilo. To vždycky každou
knihovnici potěší.
Každá beseda je většinou spojena
s nějakou soutěží a pokud se nestihne
v knihovně, vyhlašuji různá témata
soutěží, do kterých se děti zapojují přímo
ve škole. Nesmím opominout poděkovat
všem paním učitelkám, které se do
spolupráce s knihovnou zapojily a nad
dětmi bděly a motivovaly je. Výsledkem
jsou velice krásné výtvarné i literární
práce, které se snažím vždy vystavit a po

zásluze odměnit. V tomto roce se nám
tedy podařilo uskutečnit několik skvělých
projektů. V rámci Března – měsíce knihy,
internetu a ve Strmilovské knihovně
především
pohádek
děti
tvořily
pohádkový comics, pohádkové leporelo,
pohádkovou parodii, nyní již bude
k mání pohádkové pexeso, do jehož
tvorby se zapojily nejen strmilovské děti,
ale i děti z dalších knihoven a škol
z okresu. V současné době jsou také
hodnoceny dětské literární práce na
téma „Město, ve kterém žiju“ – je to
opravdu moc pěkné čtení, inspirující.
Strmilovská knihovna se také zapojila do
soutěže „Kamarádka knihovna“. Je to
soutěž celostátní a knihovna bude
hodnocena podle několika různých
kritérií, jedním z nich je i hodnocení dětí,
které
knihovnu
navštívily.
Tato
vysvědčení pro knihovnu jsou už také na
mém stole a opět mohu jen tvrdit, že děti
jsou velice upřímné a při čtení jejich
vysvědčení mám nejen já
o čem
přemýšlet.
Letos také došlo na Strmilovsku
v oblasti
knihovnictví
k významné
události. V České Olešné v bývalé
budově MNV jsme v říjnu, během Týdne
knihoven, znovuotevřeli knihovnu, která
se stala pobočkou Knihovny Viléma
Martínka ve Strmilově. Knihovníci Pavla
Pokorná a Petr Pokorný mladší Jsou Vám
k dispozici nejen při půjčování knih, ale
také při obsluze počítače, kde je v
provozu internet zdarma. Je otevřeno
každý pátek od 16.00 do18.00 hod.
A co se ještě chystá?
Jak už víte, Strmilov se stal městem.
Po velice zdařilých oslavách 750 let obce
v roce 2005 se nabízela otázka, jak tuto
skutečnost dát trochu více do podvědomí
lidí, co zase trochu jiného pro občany
uspořádat. Protože jsem byla svědkem
velikého ohlasu, který způsobila jednak
výstava historických dokumentů a
fotografií, později také výstava kreseb a
obrazů pana Zbyňka Honzala, rozhodla
jsem se, že vystavování zopakuji. Téma
jsem zvolila také strmilovské, trochu i
příbuzné předešlým tématům – obrazy
strmilovských malířů. Především jsem

Přeji všem krásné vánoční svátky a
šťastný celý nový rok 2007, hodně
zdraví, štěstí a pohody nejen při čtení
pěkných knih!
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

OZNÁMENÍ
Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově bude uzavřena
v úterý 12.12.2006 a v době
od 18.12.2006 do 5.1.2007
CVRČKAŘSKÉ FÓRUM

Výzva
Kulturní komise při MěÚ ve
Strmilově znovu vyzývá všechny
organizace, spolky i jednotlivce,
kteří mají v plánu v příštím roce
pořádat jakoukoliv kulturní akci,
aby svůj plán včetně termínu
pořádání nahlásili na MěÚ Strmilov.
Jedná se např. o taneční zábavy,
plesy, módní přehlídky, besídky,
přednášky,
divadla,
vystoupení

vůbec netušila, co tím sobě a jiným lidem
způsobím. Pro mne to znamenalo usilovné
pátrání po šikovných lidech, kteří vládli
nebo vládnou štětcem, perem tužkou.
Mnoho jich už nežije a proto nastala další
etapa pátrání – po majitelích jejich
obrazů. Pro oslovené to znamenalo
vydržet moje prosby a naléhání a buď
podlehnout a na čas se rozloučit se
vzácnými kousky, nebo odolat. Musím
říct, že podlehli všichni oslovení. Všem,
kteří mi pomohli radou, vzpomínkou,
důvěrou a hlavně zapůjčením děl, srdečně
děkuji. Rovněž tak děkuji současným
umělcům, kteří mi svá díla k vystavování
také poskytli. Dětem, jejichž díla vznikala
pod dozorem
paní učitelky Marie
Klementové ze Základní školy Strmilov
patří také veliký dík.
Tímto tedy zvu Vás všechny na
výstavu
s názvem
„Strmilovským
perem, štětcem, tužkou aneb Tvorba
strmilovských
amatérských
i
profesionálních umělců“, která je
umístěna na Městském úřadu ve
Strmilově. Vernisáž se koná 22.12.2006
v 17.00 hodin, je pro Vás připraveno malé
překvapení a můžete si zazpívat spolu se
strmilovským sborem vánoční písně a
koledy. Přijďte a přesvědčte se, že mezi
námi žili a žijí lidé, kteří dovedou zase
trochu něco víc, něco, co přesahuje jejich
běžné povinnosti.
Výstava je otevřena od 22.12.2006
do 1.1.2006 kromě Štědrého dne každý
den od 15.00 do 17.00 hod.

„KRÁLEM STRMILOVSKA“

skupin apod. Tyto údaje jsou třeba
jednak pro případnou koordinaci,
umístění na stránky internetu,
propagaci mikroregionu Podjavořicko, propagaci do Strmilovských
novin atd. Rádi bychom všechny
kulturní akce lépe propagovali, více
využívali náš kinosál Beseda a
celkově více informovali naše
občany a široké okolí.
Vaše kulturní komise
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a vítězem LIGY 2006 ve cvrčkovi se
stal Jiří Holý.
Druhé místo obsadil Zdeněk Tuček a
třetí skončil Miloslav Křišta.
V pěti turnajích LIGY 2006 si zahrálo
celkem 207 hráčů.
LIGA VE CVRČKOVI 2007 bude
zahájena prvním turnajem 6.1.2006 od
15.00 v HOTELU KOMORNÍK.
Závislí hráči cvrčka ve Strmilově zvou
všechny – i starší ročníky, kteří mají
rádi napětí ve hře.

Paralely školství aneb historie se opakuje II.

V předminulém
čísle
jsme
si
připomněli zoufalý stav strmilovského
školství, který byl trochu obrazem stavu
společnosti, ale hlavně obrazem přístupu
místních radních ke škole, k učitelům a
vůbec obrazem přístupu ke vzdělání.
Když byl vyhlášen konkurz na místo
ředitele strmilovské školy, možní zájemci,
po zjištění stavu školy umístěné po
domech, se buď vůbec nepřihlásili, anebo
po pro ně úspěšném konkursu místo
ředitele odmítli. To se opakovalo.O místo
ředitele se ucházel i strmilovský rodák,
učitel, Stanislav Švehla. Ale jak už je
zvykem, přednost dostávali, pokud nějací
byli, uchazeči cizí. Na učitele Švehlu
zbylo ředitelování jaksi z nouze. O to
razantněji se pustil do díla.
Školní rok 1922-3
Opatření třetí učebny.
Mezi tím co se končil školní rok 19212, jednalo obecní zastupitelstvo o
zaopatření učebny pro třetí ročník.
Vyskytly se skutečně velmi pozoruhodné
návrhy a zcela vážně se uvažovalo o
jejich realizaci.
Navrhovalo se v domě u Kondrysů
adaptovati druhou část domku, přístavba
obecné školy, přestavba obecné školy,
úprava třídy z bytu školníkova (!),
přestavba radnice (z bytu tajemníkova),
novostavba třídy na dvoře radnice,
novostavba dvou tříd na „drně“.
Sledováno řešení nejúspornější a pro
všecky zde uvedené možnosti hotoveny
plány.
Ve schůzi zastupitelstva však bylo
odhlasováno zakoupiti domek faktora
Ant. Ratolístky v ulici Pivovarské č.p.
218 a 201 za36.000 K.
Zakoupený objekt, t.zv. chalupa
Světníčkova byl kdysi klihárnou, později
tkalcovnou. Jeho poslední majitel
přistavěl dílnu a domek na dvoře.
Adaptaci provedl J. Frühbauer za
15.000 Kč. Dřevěná stodola na dvoře
pobořena a prodána T. Pražákovi za 1600
K. Nově se přistavěly záchody, opravila
se dvorní zeď.
V budově byla 1 učebna, síň, kabinet a
byt pro ředitele. Vše vlhké, houbou
proniklé. Ze dvora se stala úhledná
zahrádka.
I z tohoto zápisu ve školní kronice je
vidět zřetelná nechuť radních řešit situaci
strmilovské školy. Zatímco děti z
Kunžaku chodily již dvacet let do nové
budovy,
postavené
s pomocí
strmilovského rodáka Františka Staňka,
strmilovské
děti
se
tísnily
v nevyhovujících, po obci rozmístněných,
nouzových prostorech. O vztahu radních
ke škole svědčí i následující zápis ze
školního roku 1923-4. Když radní
neposkytli škole ani výtěžek z výstavy,
nelze se divit jejich neochotě postarat se
o mladou generaci.

Výstava ve Strmilově
O prázdninách 1924 uspořádalo místní
živnostnictvo
a
školy
výstavu
s neobyčejným
úspěchem.
Škola
vystavovala ruční práce, a súčastnila se
práce činně. Ze zisku 1200 K dostalo se
měšťanské škole pomůcka za 150 K a
dvou diplomů. Bez účasti školy a
učitelstva by výstava ztroskotala.
Škola nedoznala změn. Měla jen tři
učebny, úplně nevyhovující, vyučovalo se
většinou do 5 hodin odpoledne, poněvadž
nebylo lze zaměstnati současně hochy i
dívky v jejich samostatných předmětech.
Zřízeno elektr. osvětlení do radniční třídy.
Kabinet v Pivovarské ulici zřízený je
vlhký a pomůcky kvapně se ničí. Třída u
Kondrysů je prosycena vlhkem a houbou.
Okresní školní inspektor Josef Groulík
vykonal prohlídku školy 13.října 1924, při
níž se rozloučil s učitelským sborem.
Veškeré
učitelstvo
okresu
jindřichohradeckého a kamenického
uspořádalo společnou schůzi v J. Hradci,
na níž se rozloučilo se svým milým
představeným a uznalým rádcem. Snahy
Groulíkovy pohnouti místní činitele u nás
ke stavbě školy, pohřbila válka.
Pan president republiky T. G. Masaryk
dovršil v březnu 1925 pětasedmdesát let.
Škola uctila jeho narozeniny domácí
oslavou. U příležitosti Krajinské výstavy
v Jindř. Hradci navštívil pan president
město Jindřichův Hradec.
Paní Terezie Feldwert – Doležalová
zemřela v Yowa City ve Spojených
státech severoamerických v listopadu
1924 na své zpáteční cestě do vlasti!
V závěti odkázala svůj majetek ve
prospěch všeobecně dobrých zařízení ve
Strmilově. Bohužel závěť je stylizovaná
tak nešťastně, že zisk z dědictví bude míti
jenom právní zástupce John Russel.
Dary škole.
Záložna ve Strmilově 1200 K, na
zřízení pumpy v obecné škole. Záložna,
mšrada a Soc. péče po 250 K, okresní spr.
komise 300 K loutkové divadlo 100 K.
Soc. péče podporovala 2 děti v nemoci,
zřídila stravování pro 70 dětí po dobu 2
měsíců a opatřila nákladem 150 K nadílku
vánoční.
Nic převratného se neudálo. Přece
jenom jedna důležitá změna ve školním
roce1924-5 nastala – nová mšrada.
Místní školní rada ustavena.
Koncem r. 1925 uplynulo funkční
období mšrady, zvolené r. 1921.
V nových volbách vyslalo do mšrady
obecní zastupitelstvo tyto členy: za blok
živnost-agrární: Mir. Emmer, hostinský,
Kopřiva Jan, hostinský, Ratolístka
Antonín, továrník, za blok dělníků a
domkářů: Frühbauer Jan, mistr zedn. za
stranu lidovou: Konst. Krafka, krejčí, za
Leštinu Karel Dvořák, rolník.
Náhradníci: rolník Urbánek R.,
domkář Jindř. Dušek a za stranu lidovou
Fridrich Jan, obchodník.
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Škola vyslala ředitele školy St. Švehlu
(za obecnou školu), odb. uč. K. Kupku (za
měšť.), V. Zahradníka (volbou společ.).
Předsedou mšr. zvolen M. Emmer,
místopředsedou K. Kupka, jednatelem V.
Zahradník,
pokladníkem St. Švehla,
hospodářem K. Krafka.
Stav škol strmilovských.
Místní školní rada sice uznávala
smutný stav obecné i měšť. školy, leč
materielní její prostředky nestačily na
radikální nápravu. Obecná škola byla
velmi
zubožená,
záchody
přímo
odpuzující, louže močůvky pod školním
podloubím, okna, lavice, podlahy tříd
nemožně sešlé a shnilé. Žádnými slovem
se zbědovaný stav školy nedá vylíčit. Po
nadměrném úsilí dosaženo v místní školní
radě, že provedla opravy v obecné škole:
Dvéře do dvora, úprava jeho, pumpa,
cementové dláždění pod podloubím, jedna
nová podlaha do tříd, a nátěry oken a
dveří. Okresní školní výbor vyzval na
podzim 1925, aby uvážila stavbu školy,
leč jednání v obecním zastupitelstvu
nemělo výsledku. Ani návrhy na odprodej
jen pro obec pasivních objektů a výstavbu
školy z těchto prostředků nedošly ohlasu.
Vedoucí kruhy obce neměly, nemají a
nikdy míti
nebudou
pro
školu
porozumění.
Kronikář v roce 1925 si posteskl:
Obecná škola byla velmi zubožená.
Kdyby jen chudák tušil, že ta zubožená
škola bude muset sloužit ještě 70 let, než
se za ní postaví náhrada.
Fond mlékárny na školní tělocvičnu.
Likvidovavší družstvo mlékárny ve
Strmilově věnovalo přes 7000 Kč na
stavbu školní tělocvičny. Místní školní
rada fond do svých rukou neobdržela.
Ředitelství školy zahájilo akci, aby fond
tento – v rukou p. Jindř. Čermáka uložený
věnováním likvidátora p. Jaromíra Štíchy,
ř. uč. – byl pro svůj účel vinkulován. Při
tom byla škola podporována druhými
likvidátory p. Janem Švehlou ze
Strmilova a Frant. Srpem, rol. z M.
Jeníkova.
Kdoví jaké důvody vedli radní
k nevydání peněz určených na školu
Nejen výtěžek z výstavy ale ani
sponzorský dar určený škole nebyl škole
předán. Těžko se potom divit, že
strmilovské školství bylo tak zubožené.
Úřední komisionelní řízení v srpnu
1927.
17.srpna 1927 provedeno bylo úřední
komisionelní řízení jehož účelem bylo:
vyhledati okolnosti pro opatření nové
školní budovy. Mšrada velmi pečlivě
důmyslně dala odstraniti křiklavé
nedostatky tříd, školy byly nově
vymalovány, natřeny a umyty.
Komise súčastnil se nový školní
inspektor V. Krška, vrchní okresní
komisař Dr. Giller, vrchní stavební rada
Schwarzer a okresní lékař Dr. Dolanský.
Obec Strmilovskou v této kritické době

zastupoval starostův náměstek Jan
Mouca, dále zastoupeny obce Lěština a
Zahrádka, ostatní obce ze školního
obvodu se nesúčastnily. Všichni účastní
zástupci obcí nesouhlasili se stavbou
školy. O výsledku jednání sepsán
protokol.
Zástupci obcí nesouhlasili se stavbou
školy. Obehraná písnička strmilovských
radních a v tomto případě i radních
okolních obcí, jejichž děti strmilovskou
školu navštěvovaly. Kdyby škola zůstala
odkázána na strmilovské radní, nejspíš by
ji zavřeli úplně.
Školní rok 1927-8
Jednání o stavbu školy.
Když komisionelní řízení v srpnu
1927 ukázalo bědný stav škol, a obec
nejevila naprosto žádné odhodlání pustit
se do práce k nápravě, přikročil ošvýbor
k poslednímu pokusu. Usnesl se ve své
plenární schůzi 27.srpna 1927 na zrušení
první třídy školy. Až dosud starosta obce
Strmilova odmítal předkládati přípisy
místní
školní
rady
obecnímu
zastupitelstvu a odmítl dostaviti se do
schůze mšrady, na níž byl pozván, ředitel
školy
chtěje
informovati
obecní
zastupitelstvo nebyl vyslechnut a směl
svou zprávu podati až po schůzi těm, kteří
jej vyslechnouti chtěli. Mnohý z obce
mezi nimi nebyl.
Starosta obce a současně člen okresní
školní rady p. Jindř. Čermák nemohl po
rozhodnutí ošv. již déle stav věci ani
utajiti
ani
zachrániti.
Obecní
zastupitelstvo ve svých schůzích 1. a 4.
září 1927 náležitě zaujalo své stanovisko.
Deputace u ošvýboru dosáhla oddálení
zrušení školy a ošvýbor přípisem
z 22.srpna 1927 uložil místní školní radě

odstraniti závady a do roka se postarati o
novou školní budovu.
Obecní zastupitelstvo se usneslo pod
tlakem veřejného mínění, že místní školní
radě poskytne prostředky na plány,
nepostaralo se však o nic. Patrně sledován
byl cíl kladnými usneseními – jež
zůstávají nezrealisovány – oddalovati
rozřešení do nekonečna.
Obecní volby 26.října1928 provedené
změnily
situaci
školské
otázky
strmilovské. Starostou obce byl zvolen
ředitel školy St. Švehla.
Ledy se pohnuly. Je nesporné, že
ředitel školy a současně starosta, pan
Stanislav Švehla, se stal rozhodující
postavou při vyjednávání o stavbě nové
školy a pro zajišťování finančních
prostředků. Jeho snaze řešit situaci co
nejlépe a co nejrychleji, bylo nakladeno
ještě mnoho překážek.
Plány na stavbu školy
Místní školní rada předložila plány
arch. Mečíře z J. Hradce, zedn. mistra J.
Frühbauera ze Strmilova a architekta F.
Cuce z Prahy.
Schváleny byly plány arch. Cuce .
Stály 12000 Kč.
Opatření úvěru.
Obecní zastupitelstvo marně se
ucházelo o poskytnutí úvěru u Záložny ve
Strmilově, u spořitelny v J. Hradci,
Zemské banky v Praze, a Ústřední soc.
pojišťovny. Teprve Okresní hospodářská
záložna v J. Hradci poskytla úvěr 500.000
K. Záložnu tu vede rodák ze Střížovic
František
Schützner,
jenž
tímto
povolením úvěru položil základní kámen
ke stavbě.
Jednání a obcemi obvodu školního.
Obec marně jednala s okolními
obcemi, aby se připojily k naší akci, aniž

by jim vzešly jakékoliv závazky.
Nedostalo se jí odpovědí žádných anebo
hrubých. Moravské obce po dlouhém
jednání a váhání se připojily k naší
žádosti za subvenci země Moravy, jenž
vyzněla na prázdno.
Jaká absurdita – strmilovský peněžní
ústav neposkytl úvěr strmilovské obci na
stavbu strmilovské školy pro strmilovské
děti. Další výpověď o postojích
strmilovských „předních občanů“ ke své
mládeži. Škola byla nakonec přes veškeré
překážky postavena, ale bohužel, mnoho
dalších desítek let obec pro svou mládež
nic neudělala. A historie se opakovala.
Od postavení měšťanky – počátku
třicátých let – opět ticho po pěšině.
Občas se zkonstatovalo, že stav je špatný
a to bylo vše. Ona, opět musím říci
bohužel, žádná místní školní rada nesměla
být, natož aby mohla hlasitě kritizovat
zubožený stav školy. Výsledek 50 let
vlády totalitních režimů ve strmilovském
školství byl snad jediný. Oplácání starých
školních budov umělými omítkami.
Obecní radní se rádi při různých
příležitostech blýsknou slavnými rodáky.
To je v pořádku. Měli by ale také vědět,
že zárodek, základ, počátek všech
úspěchů je právě v přístupu k těm
nejmenším. Většina úspěšných a slavných
vzpomíná na dobré kantory,
kteří
zásadním způsobem ovlivnili jejich vývoj
i jejich celoživotní postoje
Na to se
dlouhá léta, při dělání té “ správné
kádrové politiky“ jaksi pozapomnělo.
V příštím výňatku ze školní kroniky
bude popsaná samotná, někdy se
značnými překážkami uskutečněná stavba
měšťanky.
Vladimír Adam

Fotbalové bilancování
Pomalu se blíží konec dalšího roku, to
je ta nejlepší doba k ohlédnutí se a
zhodnocení uplynulého období.To platí i
ve fotbale.
Nejprve se vrátíme k sezóně 20052006, která zřejmě patřila k těm nejlepším
v novodobé historii strmilovské kopané,a
to hlavně díky úspěšnému působení
žákovských družstev v krajské 1.A třídě.
Začněme,ale u těch nejmenších. Oddíl
minižáků skončil v uplynulém ročníku na
6.místě se ziskem 15 bodů a skóre 50:81.
Potěšitelné je, že výraznější porážky
utrpěl pouze s největšími favority z J.
Hradce a Dačic. S ostatními soupeři
sehrál velmi vyrovnaná utkání, což
začínajícím fotbalistům jistě zvedlo
sebevědomí. Velmi dobře reprezentovali
naši obec oddíly starších a mladších žáků,
působící prvním rokem v krajské kopané.
Starší žáci soutěž ukončili na velmi
pěkném 7. místě s 27 body a skóre 50:37.
Oddíl mladších žáků se nakonec dočkal i
svého prvního vítězství v soutěži a obsadil
tak 11. místo se 4 body a skóre 16:119.
Kombinované družstvo obou oddílů k

tomu ještě na konci června přidalo
vítězství v 5.ročníku turnaje O pohár
mikroregionu Podjavořicko.
Dařilo se i dorostencům. Ti si
bojovným výkonem v posledním kole
zajistili 5. místo v okresním přeboru s 21
body a skóre 35:54. Družstvo mužů také
udrželo postavení ve středu tabulky a
skončilo 7. se ziskem 30 bodů a skóre
48:48.
Nyní ještě krátce k právě skončené
podzimní části nové sezóny 2006-2007.
Začneme opět u minižáků. Naši nejmenší
fotbalisté jsou po polovině soutěže na
krásné 4. příčce. Na jejich utkáních je
také vidět,že už se něčemu z fotbalového
umění naučili. Jen tak dál.
Oddíly starších a mladších žáků se v
1.A třídě potýkají s důsledky přechodu
velkého počtu hráčů do dorostu. Jejich
výkony jsou značně nevyrovnané, čemuž
odpovídá i postavení v tabulkách. Obě
družstva se zatím bohužel krčí až na
samém konci, ale doufejme, že jaro vše
napraví.
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Naopak dorostencům prospěl příchod
žáků, kteří doplnili starší hráče a
vyrovnané výkony vynesly mužstvo až na
2. místo. A co je potěšitelné, zaplnily se i
lavičky určené pro diváky. Oddíl mužů se
potýká s podobným problémem jako žáci,
a to je generační obměna. Do týmu přišlo
několik mladých hráčů z dorostu. Určitě
jim nechybí nasazení a elán, ale občas se
projevuje nedostatek zkušeností. Takže 9.
místo je odrazem současného stavu
mužstva, ale výhled do budoucna po
zabudování mladíků do týmu je
optimistický. Nyní je třeba využít zimní
přestávku ke kvalitní přípravě, aby jarní
část sezóny byla lepší než ta právě
skončená. Pokračují také práce na
fotbalovém hřišti. Nyní byla znova
zaměřena plocha samotného hřiště i
okolního pozemku, což je první
předpoklad dalších kroků vedoucích k
tomu, k čemu se upírá pozornost celé
fotbalové veřejnosti, a to je plánovaná
výstavba nových kabin.

Tradiční setkání účastníků a přátel táborů YMCA spojené
s bojovou hrou po Strmilově proběhne na evangelické
faře v úterý 26.12. od 14,00 hod.

Těšíme se na Vás
Jarda, Lenka a další vedoucí

Betlémské
světlo ve
Strmilově
YMCA Strmilov a
strmilovské skautky
ho pro Vás
přivezou a budou
rozdávat

v neděli
17.12.
00
od 17,
před MěÚ Strmilov

Zpěvem koled
slavnost ozdobí
strmilovský
pěvecký sbor.

Otevírací doby o Vánocích
17

18

7-12 6,3017
Popelínská
COOP 6,30- 6,3011
17
Náměstí
Potraviny 8-10 6,3016,30
Olga

Flop

19

20

6,3017
6,3017
6,3016,30

6,3017
6,3017
6,3016,30

Krásné prožití Vánočních
svátků, hodně domácí
pohody a do nového roku
2007 především pevné
zdraví a spoustu štěstí Vám
přejí Potraviny „Olga“
Strmilov

21

22

23

24

6,30- 6,30- 7-14 7-12
17
18
6,30- 6,30- 6,30- 6,3017
17
15
11
6,30- 6,30- 6,3016,30 19
11

25 26

27
6,3017
6,3017
6,3016,30

Vše dobré v novém roce
zákazníkům minulým i
budoucím přeje kolektiv
zaměstnanců prodejny
TUTY – COOP ve
Strmilově.
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28

29

30

31

6,30- 6,30- 7-14 7-12
17
18
6,30- 6,30- 6,30- 6,3017
17
11
11
6,30- 6,30- 6,3016,30 19 11,30

1

2
6,3017
6,3017
6,3016,30

Děkujeme Vám za Vaši
přízeň v uplynulém roce a
přejeme Vám příjemné
sváteční dny, mnoho štěstí
a zdraví o Vánocích i
v celém příštím roce.
Kolektiv zaměstnanců prodejny FLOP

Informace z lékárny Tilia ve Strmilově
Milí občané,
máme pro vás nachystané vánoční
balení
různých
vitaminových
přípravků s dárky. Např. : Calibrum se
šálou, Calibrum 50 plus s cukřenkou,
Centrum s CD (Elán nebo West Side
Story), dětské vitaminy Marťánci
s marťafixem a CEM-M complete
s hodinkami,...

Otevírací doba do Vánoc je beze
změn. V období mezi svátky je
omezena takto :
středa 27.12. 11 – 13.00 hod.
čtvrtek 28.12. zavřeno – inventura
(8-16 hod. akutní léčiva vám po
zaklepání vydáme)
pátek 29.12. zavřeno
Vážení občané Strmilova a okolí,
přejeme
vám
příjemné
prožití

Blíží se Vánoce a proto Vás zveme
na tradiční prodejní výstavu knih
umístěnou na faře na náměstí
v poschodí. Nemusíte zvonit, jen jděte

dál. Jsou zde knihy pro malé i velké,
děti i dospělé. Otevřeno je v sobotu od
18 do 19,30 hod. Pokud by Vám tato
doba nevyhovovala, můžete se

vánočních svátků, hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v novém roce.
Kolektiv pracovníků lékárny

P.S.: Pro některé z vás kteří nás
navštívíte v předvánočním čase jsme
připravili sladké podkovičky pro
štěstí.

domluvit s paní Marií Švehlovou na
jindy.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Karmelitánské nakladatelství

Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti a oslovuji Vás v tento předvánoční čas. Chci Vám všem popřát jménem svým, vedení školy
a všech zaměstnanců klidné prožití svátků vánočních, pohodu, spokojenost a do nového roku především pevné zdraví.
Josef Pulkrab, zástupce ředitele ZŠ Strmilov

Prodej vánočních stromků

Tradiční prodej

Pěstitel vánočních stromků Bohumil Smetana z
Heřmanče oznamuje, že od 9.12. byl zahájen
prodej přímo na plantáži v Heřmanči.
Vánoční stromky dle vlastního výběru zákazníka:
smrčky stříbrné, borovice černé a jedle.
Stromky lze zakoupit od 9 - 12 hod. 13 - 16 hod.,
inform. na tel. 384490597 večer nebo mob.
724282179.

vánočních kaprů
proběhne v České Olešné před zámkem
v pátek 22. prosince od 13,30 hod. do 16,30
hod. a ve Strmilově na Sádkách v Hospodě
Ve Mlejně v sobotu 23. prosince od 10,00
hod. do 16,00 hod.

Myslivecké sdružení „Jitra“ Strmilov zve všechny občany na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná

v sobotu 20. ledna 2007 v KD Strmilov od 20,00 hod.
K poslechu i tanci hraje „Taneční orchestr SPEKTRUM J.H.
Nebude chybět ani tradiční zvěřinové menu!
Já vím, že … TABÁKOVÝ KOUŘ OBSAHUJE
ARSEN
DEHET
DIOXINY
FORMALDEHYD
KADMIUM
KYANID
MOČOVINU
NIKOTIN
OXID UHELNATÝ

jako
jako
jako
jako
jako
jako
jako
jako
jako

JED NA KRYSY
SAZE V KOMÍNĚ
SPALOVNY ODPADU
KULIČKY PROTI MOLŮM
UMĚLÁ HNOJIVA
JED NA MYŠI
VÝMĚŠKY
JED NA MŠICE
VÝFUKOVÉ PLYNY

PROTO NEKOUŘÍM!!!

Z materiálů Červeného kříže
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Vítáme mezi
námi:
Filipa Kučmu
Samuela Šmola
Andreje Šťástku
Veroniku Vláskovou
Lucii Závodskou
Ať se Vám s námi líbí!

Vánoční hra dětí

Srdečně Vás zveme na

hudební besídku Labyrint světa a ráj
Betlémské stáje
ZŠ ve Strmilově, (podle knihy J.A. Komenského)
která proběhne

13.12. od 17.

00

v evang. kostele ve Strmilově

bude ve Strmilově provedena
právě jednou a to

25.12. od 16,

00

v evangelickém kostele
Těší se na Vás žáci i
učitelé ZŠ Strmilov Všichni jsou srdečně
zváni!
Pro zasmání na závěr: Životní etapy - srovnávací studie podle pohlaví
Etapy v životě muže:
Věk
Nápoj

17
pivo

25
pivo, pivo, pivo

35
vodka

moje druhá žena už
zemřela

sex, fotbal
kvalitní koks

48
12 let stará whisky
moje žena a děti
nejsou přes víkend
doma
fotbal a občas sex
moc

Taktika svádění

moji rodiče nejsou přes
víkend doma

moje snoubenka není
přes víkend doma

moje žena není přes
víkend doma

Oblíbený sport
Oblíbená droga

sex, sex, sex
tráva

sex, sex, fotbal
koks

Definice úspěšného rande

kino a muchlování

Oblíbená představa
Domácí mazlíček

66
šaratice

každý platí svoje a pak
zajdeme ke mně

zajde ke mně

nemuset se bavit s
jejími dětmi

dostat se domů živý

střílím fantastický gól

sex na veřejnosti,
nejlépe v letadle

sex ve třech

sex

vzít si viagru

rybičky

zfetovaný spolubydlící

irský setr

děti z prvního
manželství

modelky z Playboye

Ideální věk na ženění

25

35

48

66

17

Ideální rande

horor v poslední řadě
poloprázdného kina;
francouzák

večeře, sex, společná
snídaně

večeře, sex a pak
odešla domů

přijde a rozhodne se
uvařit

přijde

25

35

48

66
bylinkový čaj

spánek
televize

Etapy v životě ženy:
Věk

17

Nápoj

vinný střik

bílé víno

červené víno

na nápoji nezáleží,
rozhoduje doprovod

Výmluvy proč nemůžu na
rande

rodiče mne nepustí
samotnou; musím si
umýt vlasy

můj přítel něco tuší;
musím si umýt vlasy a
ošetřit je
kondicionérem

muj muž něco tuší;
musím si obarvit vlasy

moje děti něco tuší;
musím si nechat
obarvit vlasy

musím si nechat
obarvit paruku

Oblíbený sport
Oblíbená droga

nakupování
nakupování

nakupování
nakupování

nakupování
nakupování

nakupování
nakupování

nakupování
nakupování

Definice úspěšného rande

disco a hamburger u
MacDonalda

večeře, on zaplatí
dobrý hotel

večeře, hotel a diamant

večeře a větší diamant

stačí příjemné
poklábosení

Oblíbená představa

vysoký černovlasý
fešák

vysoký černovlasý
prachatý fešák

vysoký černovlasý
prachatý fešák,
kterému to myslí

chlap s vlasy

chlap

Domácí mazlíček

Micinka

nezaměstnaný přítel a
Micinka

irský setr a Micinka

děti z prvního
manželství a Micinka

manžel v penzi fušuje
do vycpávání a vycpal
mi Micinku

Ideální věk pro vdávání

17

25

35

48

66

ráno uvaří snídani

ráno uvaří dětem
snídani

dokáže sežvýkat
snídani

Ideální rande

nabídne, že zaplatí

zaplatí
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