Strmilovské noviny
Milý čtenáři,
jsme nabité informacemi o věcech
minulých
i
budoucích.
Jsme
předvolební – to je koneckonců důvod,
proč jsi nás nalezl ve své schránce a
nemusel jsi nás pracně shánět.
Odměnou za přečtení Ti bude ohlédnutí
za tím, co se v obci dělo za poslední
čtyři roky, výhledy jednotlivých
politických stran, co by se mělo dít čtyři
roky příští i spousta dalších informací.
A na Tobě teď je, milý čtenáři, abys
přemýšlel. Chápeme Tě, že když slyšíš
slovo „volby“, tak se ti možná otvírá
kudla v kapse. Ale věz, že mezi
parlamentními volbami, které proběhly
na začátku června a komunálními
volbami, které Tě čekají za pár dní, je
ohromný rozdíl. Na první pohled možná
ne – vezmeš do ruky nějaký papír
s několika jmény, pár jich zaškrtneš a
odneseš do volební místnosti, kde tento
lístek vhodíš do volební urny. Na první
pohled tu rozdíl není. Ale on tu je. A
není jeden, ale přinejmenším tři.
První a nejdůležitější – kandidáty
znáš a to ne z televize, ale přímo ze
života. Vždyť jsi místní, bydlíš přímo
ve Strmilově či ke Strmilovu patřící
obci. A tak velký Strmilov není, abys na
volebním seznamu nedokázal najít
alespoň jednoho takového, o kterém jsi
přesvědčen, že stojí za to, aby měl co
mluvit do toho, co se bude ve Tvé obci
dít a označil jej. A možná znáš dva či
tři – a možná jich dáš dohromady právě
těch patnáct, což je nejvyšší možný
počet lidí, které můžeš označit.
Druhý, s předchozím související –
nemusíš se „trápit politikou“ jako u
voleb do Parlamentu. Parlamentní
demokracie stojí a padá s politickými
stranami, politickou orientací. V
parlamentních
volbách
je
nutné
zamýšlet se nejen nad tím, jestli ten
který kandidát je schopný člověk, ale
také nakolik mu jeho stranická
příslušnost umožní tyto schopnosti
využít a nebo bude donucen opouštět
své postoje v politických handlech.
Komunální politika na tak malé obci,
jako je Strmilov, se s tímto trápit
nemusí.
Nenech
se
otrávit
handrkováním politiků „tam nahoře“ a
svobodně vybírej takové, o kterých jsi
přesvědčen, že budou svoji práci dělat
dobře, tedy i Tobě ku prospěchu.
A do třetice ještě jeden rozdíl.
Angličané říkají „last but not least“,

4/2006

tedy poslední, ale ne nedůležitý: I na
Tvém hlase záleží. Tady nejde o nějaké
politické bla bla bla! Předně o tom, kdo
zasedne na čtyři roky na radnici,
nerozhodují
v Jindřichově
Hradci,
v Českých Budějovicích ani v Praze. Do
toho nemá co mluvit někdo z Kunžaku
či ze Studené. Koho si zvolíme, toho
budeme mít. A také je dobré si
uvědomit, že počet oprávněných voličů
ve Strmilově nepřesahuje tisícovku.
Nejsou to tisíce, desetitisíce, či milióny
voličů, ve kterých se Tvoje vůle
rozplyne. Ty křížky, které děláš
k jednotlivým jménům, se neztratí. Tvůj
hlas má váhu.

Chladnou hlavu a pevnou ruku
při volbách i jindy Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Strmilov 5. října 2006
Zpráva o přípravě a zajištění voleb 20. a
21. října 2006
Prodeje pozemků (panu Z. Markovi,
manželům Čermákovým, Kovoporu, paní D.
Cachové)
Prodeje lesů obce (panu J. Liškovi, paní
I. Sýkorové, manželům Janákovým)
Dodatek k Obecně závazné vyhlášce
obce č. 4/2005 o místním poplatku (odpady
atd.) – zvýšen z 420 na 450 Kč

Odpisy nedobytných pohledávek
Mandátní smlouva pro realizaci
stavby „Byty Česká Olešná“
Odklad žádosti o prodej parcel na
rekreační chaty v k.ú. Leština – řešit až
po geodetickém zakreslení parcel, po
územním rozhodnutí a vyvěšení na úřední
desce
Informace starosty o dění v obci

Vážení občané, přátelé,

demokracie?
Tyto a mnohé další znepokojivé
symptomy
jsou
vnímány
celou
společností, která oprávněně žádá
důsledné reformy našeho veřejného
života. Jak z této situace všeho
negativního ven?
Myslím si, že náprava musí vycházet
především od každého z nás. Myslím si,
že je bezpodmínečně nutné najít si čas na
jiné další ušlechtilé aktivity. Zamysleme
se proto nad jedním starým moudrým
textem, který nám říká:
„Chceš-li být ve svém životě
spokojený, udělej si čas:
- na práci - to je cesta úspěchu
- na myšlení - to je zdroj síly
- na hraní - to je tajemství mládí
- na četbu - to je setba moudrosti
- na přátelství - to přináší radost
- na snění - to tě povznese ke hvězdám
- na lásku - ta je radost ze života
- na spokojenost - to je hudba duše.“
Dobrou radu nám také sděluje ~
Exupéryho „Malý princ“. Když otevřeme
13. kapitolu, dočteme se:
„Dobrý den,“ pozdravil Malý princ.
„Dobrý
den,“
řekl
obchodník.
Obchodoval se znamenitými pilulkami
utišujícími žízeň. Když člověk polkne
jednu týdně, nemusí už pít. „Proč to
prodáváš?“ zeptal se princ. „Je to úspora
času. Znalci vypočítali, že se tím ušetří 53
minuty za týden.“ „A co se udělá s těmi
53 minutami?“ „Co kdo chce,“ řekl
obchodník. „Kdybych já měl 53 minuty
nazbyt,“ řekl Malý princ, „šel bych
docela pomaloučku k čisté studánce.“
A. Polanecký

již 16 let po listopadu 1989 jsme se
mnohokráte setkali v našich Strmilovských
novinách. Pokládám si za čest i povinnost
takto se angažovat a se svobodnou
závazností vyjadřovat své názory. Věnuji se
mnoha činnostem, mimo jiné i činnosti v
KDU - ČSL.
Po parlamentním volebním patu v červnu
tohoto roku je značná část společnosti
znepokojena a pokládá si mnoho otázek.
Také i já. Dovolte mi některé z těchto
otázek vyslovit.
Je pro naši budoucnost zlověstné, že se
společnost polarizuje do dvou tak ideově
protichůdných bloků?
Nevedou tyto programové rozdíly k
dalšímu vzájemnému a nebezpečnému
odcizování občanů jak k vrcholové, tak i
komunální politice?
Nasměrovali jsme dnešní celkový
společenský pohyb správným směrem?
Neblíží se kyvadlo komerce nebezpečně
ke krajnímu bodu vychýlení?
Jak zdravá je míra našeho enormního
konzumismu?
Neprogramujeme se nevhodně ke stále
větší robotizaci?
Nepřevládá v mnoha lidských vztazích
jen měřítko „co z toho budu mít?“
Nejsme svědky toho, že zdánlivý přítel,
když svou oběť vytuneluje materiálně nebo
citově, rychle prchá?
Můžeme vůbec od našich politiků
očekávat uplatňování morálních kritérií,
když značná část společnosti je frivolně
porušuje?
Nestojíme již v konečném důsledku
tohoto počínání tváří v tvář krizi liberální

Milí Strmilováci!
Jsou tu podzimní volby 2006. Rozhoduje
se o rozdělení pravomocí v obecním
zastupitelstvu a to jsou ty klíče k řešení
problémů, které se každého z vás
bezprostředně
dotýkají.
A
protože
prostřednictvím výrobního závodu Kores se
i já sám na všeobecném spolužití ve
Strmilově tak trochu podílím, vyslovil bych
rád, právě k těmto podzimním volbám, dvě
přání:
1. prosím běžte k volbám! Pouze
uskutečněné votum má svoji hodnotu. Volte
prosím každý tak jak chcete, tak jak to
nejlépe odpovídá vaším představám.
Důležité je tam jít a sdělit svůj názor. A
nyní mé druhé přání:
2. volte správně (volte svá pracovní
místa)! To je jasné: Hlavním motorem

vývoje obce jsou spoluobčané v aktivním
pracovním poměru. Dobře fungující
zaměstnavatelé (výroba) v místě bydliště
jsou jedním z předpokladů pro vznik
osobních vazeb pracujících na svoji
domovskou obec. A dále je to dobře
fungující infrastuktura a nabídka služeb
všeho druhu (školka, škola. samoobsluhy,
pošta, restaurace, lékárna, kadeřník,
bankomat atd. atd.). Všechny tyto služby
mohou vzniknout, žít a dlouhodobě přežít
jedině tehdy, když bude v obci dostatečná
místní kupní síla, stabilně po celý rok. Jak
vidíte, fungující výrobní závody v obci
pomáhají zajišťovat řadu dalších pracovních
míst v obci.
A jaké jsou potřeby našeho výrobního
závodu tady ve Strmilově? Uvádím pouze ty
dvě nejpalčivější, (řešení obojích je stále
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Kdy volit ? V pátek 20. října 2006 od 14,00
hodin do 22,00 hodin
V sobotu 21. října 2006 od 8,00 hodin do 14,00
hodin
Kde volit ? Tak jako při několika minulých
volbách ve Strmilově na Obecním úřadu (pro
občany ze Strmilova, Palupína, Malého
Jeníkova a Leštiny) a na zámku v České Olešné
(pro občany z České Olešné)
Proč volit ? Přijďte všichni k volbám, protože i
váš hlas může rozhodnout, kdo bude další čtyři
roky ve vedení obce a při velké volební účasti
mají zvolení kandidáti mnohem silnější
mandát. Účastí ve volbách také vyjadřujete
svůj vztah k obci ve které žijete – bez ohledu
na vztahy ve „vysoké politice“.
Jak volit ? Volič ve volební místnosti prokáže
svoji totožnost a občanství ČR platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním
pasem – jinak nesmí být hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
kde může hlasovací lístek upravit jedním ze tří
uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem
volební strany jednu volební stranu (při
označení více stran je hlas neplatný) – tím
dostává kandidátka tolik hlasů, kolik lidí je na
kandidátce a je to pro tuto volební stranu vůbec
nejvýhodnější způsob pro výpočet zvolených.
2. Označit křížkem v rámečku před jmény
kandidátů toho kandidáta, pro kterého
hlasujete, a to z kterékoliv volební strany, ale
nejvíce 15 kandidátů – jinak je hlas neplatný.
3. Kombinace předchozích dvou způsobů –
označit křížkem jednu volební stranu a k tomu
označit jednotlivá jména z ostatních
kandidátek. Počet zaškrtnutých jednotlivců se
potom odpočítává z celkově označené volební
strany. Příklad: Volíme 15 členů zastupitelstva
a je označena jedna volební strana s 15
kandidáty a 3 jednotliví kandidáti z jiných
volebních stran. Tito tři dostávají hlas a k tomu
dostane váš hlas 12 prvních kandidátů z
celkově označené kandidátky (15 – 3 = 12).
Nesmí se označit více celých volebních stran a
více než 15 jednotlivých kandidátů – to by byl
hlas neplatný.

Obec Strmilov zajišťuje v pátek
20. října odvoz k volbám pro
občany z místních částí a to takto:
Z Palupína
Z M. Jeníkova
Z Leštiny

v 17,00 hodin
v 17,00 hodin
v 16,30 hodin

ještě možno uskutečnit s pomocí EUFondů):
a) dobré a neomezené dopravní cesty v
obci (to předpokládá i renovaci kanalizace)
b) dobré odborné a jazykové vzdělání
pracovních sil (Proč zde chybí vzdělávací
centrum? To sportovní tu je už dávno!).
Strmilov potřebuje drobné a střední
podnikání ve výrobní sféře. Soustředit se jen
na služby a spoléhat při tom pouze na
turistický ruch je naivní. To pravidelné
příjmy do obce nepřinese. Proto: běžte k
volbám a volte ty kandidáty, kteří mají ve
svém programu jasnou podporu podnikání,
tedy podporu vašich pracovních míst a
otevřeně se k tomu hlásí.
Váš Mag.Michael Steiner
Kores Praha s.r.o., sídlo a výrobní závod
Strmilov

PŘEDVOLEBNÍ ČLÁNKY
KDU - ČSL
Komunálními
volbami
skončí
letošní
volební
maratón.
My,
angažovaní
demokratičtí občané,
budeme již počtvrté hodnotit výsledky
práce vedení obce.
Díky šestnáctiletému úsilí je naše
obec jiná, lepší a krásnější v mnoha
směrech.
Máme
perfektní
pečovatelský dům sloužící našim
důchodcům a pacientům. Výstavba
inženýrské sítě u vodojemu poskytne
Strmilovu možnosti nové výstavby
domů a tím dobrou perspektivu
dalšího rozšiřování. Moderní škola a

vkusně upravené náměstí je chloubou
naší obce. Důstojná a přesvědčivá
byla oslava 750 let založení města
Strmilova. Za vše pozitivní, co bylo
ve Strmilově vykonáno, patří dík
vedení a práci obecních zastupitelstev
všech čtyř volebních období.
Za naši stranu KDU-ČSL mohu
zodpovědně prohlásit, že od roku
1989 se účastníme s trvalým a
přiměřeným mandátem práce v
obecním zastupitelstvu. Během 16 let
jsme se stali garanty široké a plodné
kulturní činnosti, kterou uznává celá

naše obec. Stejnou měrou chceme i
nadále pokračovat v příštím volebním
období.
Na
naší
kandidátce
představujeme strmilovské veřejnosti
dosavadní osvědčené poslance, ale i
nové kandidáty odhodlané pracovat v
obecním zastupitelstvu za další rozvoj
našeho krásného Strmilova. V dnešní
době není nic potřebnějšího a
nutnějšího
než
politická
angažovanost. Bez této angažovanosti
se nám nebude nic dařit.

odlišný názor na správu obce než
současné
vedení.
Zadlužování
nepovažujeme za rozumné. Obec by
se měla zadlužit pouze na mimořádně
finančně náročné akce a za ty
považujeme například vybudování
vodovodní a kanalizační sítě a
následně nové povrchy vozovek.
Na kandidátce ODS je 15 lidí, kteří
mají dostatek nápadů odvahy i energie
udělat všechno pro to, aby se Strmilov
stal příjemným místem pro život.
Řada nápadů jak Strmilov zatraktivnit
se může často uskutečnit i s malými
finančními náklady.
Volební
priority
některých
našich kandidátů:
Ing. Zdeněk Novák:
Základním problémem nezbytným
řešit v příštím volebním období je
výstavba kanalizace a vodovodu.
Neřešení tohoto problému nese v
současnosti nejen zvýšené náklady na
neustálé havarijní opravy stávajících
řadů, ale ve svém důsledku podvazuje
i další rozvoj obce. Další nebezpečí
spočívá v blížícím se termínu
stanoveném EU na řešení odpadních
a kanalizačních vod s tím, že nebudeli tento dodržen, budou následovat
znatelné
finanční
sankce
za
vypouštění znečištěných vod, které se
následně nemilosrdně promítnou do
cen vodného a stočného.
Dagmar Běhounková:
Ve
spolupráci
s
místními
podnikateli
zlepšit
prezentaci
Strmilova pro zvýšení návštěvnosti.
Turistický ruch je jeden zmála
finančních zdrojů jak podnikatelů,tak

i obce. Omezení byrokratických
překážek ve vztahu občan – úřad.
Věra Semotánová:
Bez znalosti jazyků nebude
turistického ruchu, ani zahraničních
firem. Chtěla bych být proto
nápomocna k vytvoření jazykového
vzdělávacího centra s využitím peněz z
Evropské unie.
Vladimír Adam:
Spolu s kanalizací chceme
vybudovat i dávno připravovaný
sportovní areál. Pro děti by to byl po
škole a sportovní hale poslední
důležitý článek k jejich zdárnému
rozvoji.
Vladimír
Šteflíček,
Martin
Jahoda:
Nastavit prodej stavebních parcel
tak, aby byly dostupné i mladým
lidem,
nejenom
lidem
s
nadstandardními příjmy.
Petr Vinkler:
Podporu sportu - hlavně mládeže
Podpora cestovního ruchu
Podpora kulturního vyžití střední a
starší generace
Milan Berka:
I malými nenákladnými akcemi lze
udělat radost dětem, ale i dospělým.
Ve Sportovní ulici na vyasfaltované
ploše můžeme za příznivých teplotních
podmínek v zimních měsících vytvořit
ledovou plochu.
Vážení občané Strmilov je Váš
domov, Vaše obec. Zvažujte pečlivě
komu dáte svým hlasem mandát
k hospodaření s Vaším majetkem
Dagmar Běhounková,
Místní sdružení ODS Strmilov

ODS
Vážení občané,
dostáváte do rukou materiál, který
se stručnou formou snaží nastínit
některé priority ODS Strmilov pro
komunální volby. Čeká Vás velmi
zodpovědný úkol, totiž svým hlasem
rozhodnout za sebe, Vaše děti, nebo
vnuky o budoucím směřování Vaší
obce Strmilov.
O tom, že máme na co navazovat a
co nabídnout svědčí práce z minulých
let, se kterou se můžeme setkat na
každém kroku. Pro nejmenší je to
přístavba mateřské školy, těm větším
jsme postavili školu novou a také
sportovní halu, která slouží nejen
mladým, ale i dříve narozeným. Do
většiny domácností jsme zavedli
téměř zdarma plyn (to že ceny plynu a
energií díky levicovému hospodaření
neúnosně vzrostly jsme bohužel
nemohli ovlivnit). Podíleli jsme se i
na obchvatu Strmilova, postavili byty
z bývalé školy. Akcí za našeho
působení na radnici bylo tolik, že není
možné všechny uvést. Investice za
mnoho desítek milionů. Velmi
pozitivní je, že ač na některé akce
musela být značná finanční spoluúčast
obce, nezadlužili jsme obec ani
korunou. Navíc jsme nahospodařili
téměř 10 milionů, které jsme nechali
nezištně dalšímu zastupitelstvu na
spolufinancování připravené akce
kanalizace.
Věřili
jsme,
že
zastupitelstvo bude tak zodpovědné a
tuto akci (pro Strmilov strategickou)
zahájí, anebo peníze na kanalizaci
nejen nerozhází, ale ještě zmnoží.
Po
našich
zkušenostech
s
působením na radnici máme poněkud
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KSČM
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi krátké zamyšlení před
blížícím se komunálními volbami.
Letos je vůbec „volební“ rok. V
červnu proběhly parlamentní volby,
máme těsně před volbami do obecních
zastupitelstev a některé okrsky čekají
i volby senátní. Já, stejně jako asi
většina z Vás, jsem parlamentními
volbami zklamána. Obě nejsilnější
parlamentní strany, ODS i ČSSD, asi
úplně zapomněly, co svým voličům
slibovaly. Místo snahy o sestavení
fungující vlády se věnují snad jen
podávání trestních oznámení a
vyhrabávání špíny na své politické
protivníky.
Hlavní
činností
„prozatímních“
ministrů
jsou
personální čistky a snaha zrušit vše,
co udělal jejich předchůdce, ať to bylo
dobré nebo špatné. Na naší nejvyšší
politické scéně jsou běžnou normou
hrubé osobní urážky, používá se
slovník a výrazy, které patří snad jen

do společnosti hulvátů. A to už vůbec
nemluvím o fyzických útocích, asi
podle hesla: „Nemám argument,
nahradím ho fackou.“
Upřímně mě děsí možnost, že by
podobná situace mohla po volbách
nastat i v naší obci. Asi o to víc, že
jsem si v tomto volebním období
zvykla na něco jiného. Na ochotu
vyslechnout opačný názor a zamyslet
se nad ním, na snahu vyřešit vše
slušně a s tolerancí.
Osobně si
myslím,
že do
komunálních voleb nepatří politika. O
zvolených zástupcích by měly
rozhodovat jen jejich osobní vlastnosti
a schopnosti. Protože však je volební
zákon takový, jaký je, bude se o Vaši
důvěru
ucházet
59
lidí
na
kandidátních listinách KDU-ČSL,
ODS, Sdružení nezávislých kandidátů
a KSČM.
Za
kandidáty
KSČM
mohu
zodpovědně prohlásit a slíbit, že

- jejich postoje a rozhodování budou
vždy osobní věcí, v žádném případě je
nebude ovlivňovat politika KSČM
- naší maximální snahou bude co
nejhospodárnější využívání obecního
majetku, nebudeme se bát poukazovat
na nedostatky a jeho zneužívání
- chceme věnovat pozornost
zejména rozvoji místních částí
Strmilova, protože i když se dost
zlepšilo, je tam pořád co dohánět
- důsledně budeme přenášet podněty
a připomínky všech občanů do
obecního zastupitelstva, o všech bude
jednáno, i když výsledek pochopitelně
zaručit nemohu.
A na závěr snad jen prosba. Pojďme
všichni k volbám, vyberme a dejme
hlas těm, kterým věříme. Strmilov
bude následující čtyři roky takový,
jaké si zvolíme zastupitelstvo.
Přeji správné rozhodnutí sobě, Vám
všem i celé obci Strmilov.
Olga Hrbková

Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
již podruhé vás před volbami
oslovuje
nepolitické
seskupení
„Sdružení nezávislých kandidátů obce
Strmilov“. Když jsme si vzali do ruky
předvolební Strmilovské noviny z
roku 2002 a podívali se na příspěvek
našeho sdružení, můžeme s klidem a
uspokojením říci, že téměř vše, co
jsme tenkrát slibovali se povedlo
novému vedení obce splnit. Vnesli
jsme do práce všech orgánů obce
nový duch spolupráce, slušnosti a
tolerance a také díky tomu se nám
podařilo vyřešit mnoho problémů,
které se zdály spoustu let neřešitelné.
A byly to jak drobnosti ve vztazích
mezi občany, tak závažné problémy
celoobecní.
Myslíme si, že se vedení obce s
našimi členy v čele nemá za uplynulé
čtyři roky vůbec za co stydět, že se
udělalo mnoho jak v investiční
činnosti (Dům s pečovatelskou

službou, parcely pro 21 rodinných
domků, přístavba ZŠ a mnoho
dalšího), tak v opravách komunikací,
chodníků, vodovodů, kanalizací a to
jak ve Strmilově, tak v České Olešné,
Palupíně, Malém Jeníkově i v Leštině.
Podstatně
se
také
zlepšila
informovanost všech občanů (nový
bezdrátový rozhlas a nové vývěsní
skříňky ve všech místních částech),
ale také přístup všech pracovníků
obce a obecního úřadu k potřebám
spoluobčanů a ke zvýšení hrdosti na
svoji obec (nový prapor obce, oslavy
750 let obce).
Protože se ale za čtyři roky
samozřejmě nedají vyřešit všechny
problémy a potřeby obce a jejích
občanů a většina z nás, kteří byli ve
vedení obce v končícím volebním
období má chuť v práci pokračovat,
dokončit rozdělané věci a vybudovat i
něco nového pro celou obec Strmilov
a její občany, ale také pro spolky a

organizace, pro podniky, drobné
podnikatele a obchodníky, žádáme
vás všechny o vyslovení důvěry pro
další období a to můžete udělat jenom
tak, že dáte své hlasy v blížících se
komunálních
volbách
Sdružení
nezávislých kandidátů v čele se
stávajícím
starostou
Jaromírem
Krátkým a místostarostou Karlem
Urbánkem.
Za uplynulé čtyři roky jste nás
dostatečně poznali, víte co od nás
můžete čekat a my všichni, kteří
budeme za Sdružení nezávislých
kandidátů zvoleni vám ještě jednou
slibujeme, že vaše hlasy, které nám ve
volbách dáte nebudou promarněny a
že uděláme vše pro ještě lepší život
všech v naší krásné obci tak, jak jsme
to slibovali před čtyřmi roky a jak
jsme se to také ze všech sil snažili po
celé volební období plnit.

Všem našim příznivcům oznamuje, že Kynologický klub Strmilov má své webové stránky
http://www.psi-hotel.estranky.cz/stranka/kynologicky-klub
Na nich se dozvíte o všem, co právě děláme a připravujeme.
První akce, na kterou jsme zvali přes internet byl „Podzimní výlet se psy“.Byl to čtvrtý ročník.Předešlé ročníky se
výletu zúčastnili pouze členové kynologického klubu. Letos se zúčastnili i přespolní nečlenové klubu.
Na prosinec plánujeme mikulášskou nadílku pro mateřskou školku.Trojice Mikuláš, anděl a čert, budou náležitě
maskovaní pejsci, kteří přinesou dětem sladké dárečky. Vybrané hodné pejsky zvykáme na jejich mikulášské oblečení.
Datum a hodinu konání upřesníme po dohodě s vedením mateřské školky.Termín oznámíme, abyste se na nezvyklý
mikulášský průvod mohli přijít podívat.
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Zhodnocení práce vedení obce
Strmilov za končící volební
období 2002-2006 – včetně
hodnocení volených orgánů obce
Po volbách v listopadu 2002 byl
jednomyslně zvolen starosta, místostarosta,
celá rada i předsedové výborů a komisí.
Funkce byly rozděleny podle výsledku voleb
ke všeobecné spokojenosti zúčastněných
volebních stran, to je Sdružení nezávislých
kandidátů, KDU-ČSL a KSČM. Od té doby
se vše v obci řešilo bez „politiky“ ku
prospěchu obce a jejích občanů – v duchu
slušnosti a tolerance.
A zde je zhodnocení práce tohoto
zvoleného vedení obce za roky 2002 – 2006.
1/ Volené zastupitelstvo obce
Počet veřejných zasedání zastupitelstva za
celé volební období: 22
Počet projednávaných bodů celkem: 402 +
několik set bodů informací starosty
Účast jednotlivých členů zastupitelstva na
zasedáních:
Jaromír Krátký 22x = 100%
Karel Urbánek 22x = 100%
Jiří Čermák 19x = 86%
RSDr. Jaromír Holoubek 21x = 95%
Ing. Olga Hrbková 19x = 86%
Jaroslava Jeřábková 19x = 86%
Vladimír Jirků 22x = 100%
Miluše Nováková 19x = 86%
Jiří Novotný 21x = 95%
Mgr. Lenka Pecharová 19x = 86%
Hana Přibylová 22x = 100%
Jiří Sedlák 16x = 73%
Jana Správková 17x = 77%
Marie Švehlová 17x = 77%
Ivan Sýkora 12x = 55%
Všechny neúčasti byly omluvené, průměrná
účast všech členů byla 87%
2/ Rada obce
Počet schůzí rady za celé volební období: 41
Počet projednávaných bodů celkem: 577 +
několik set bodů informací starosty
Účast jednotlivých členů rady na jednáních:
Jaromír Krátký 41x = 100%
Karel Urbánek 38x = 93%
Jiří Čermák 37x = 90%
Mgr. Lenka Pecharová 40x = 98%
Ivan Sýkora 34x = 83%
Všechny neúčasti byly omluvené. Průměrná
účast všech členů byla 93%
3/ Výbory a komise obce
Finanční výbor – předseda RSDr. Jaromír
Holoubek – velmi dobrá práce
Kontrolní výbor – předseda Jiří Novotný –
postupně se práce zlepšovala
Stavební komise – předseda Vladimír
Šteflíček – dobrá práce, vyřešili vše potřebné
Komise pro projednávání přestupků –
předsedkyně JUDr. Jiřina Poslušná – řešili
vše potřebné – stále více případů - nově i pro
obce Bořetín a Zahrádky
Kulturní komise – předseda Jaroslav
Emmer – dobrá práce, je potřeba ještě více
zainteresovat všechny spolky a firmy
Sbor pro občanské záležitosti –
předsedkyně Jana Správková – velmi dobrá
práce
4/ Práce vedení obce
Novému vedení obce Strmilov, které
vzešlo z voleb v listopadu 2002 se v poměrně
krátké době povedlo vyřešit mnoho
problémů, které se zdály neřešitelné:
- klubovna
nad
Kamenitým
byla
s pozemkem prodána k trvalému bydlení za
220.000,- Kč

- klubovna za ZŠ předána smluvně
Skautům/Junák – byla už v hrozném stavu,
nyní pěkná
- uzavřena smlouva s ČSAD na pronájem
garáží a ubytovny – 24.000,-Kč ročně
- byly obsazeny všechny obecní byty jak
v čp. 3, tak u „Doležalů“ a později i v DPS
- prodány zbývající 2 byty v bytovce obce
čp. 455– celkem za 300.000,- Kč
- sběrný dvůr byl soustředěn do jednoho
místa v Zahradnické ulici, jsou zde vybírány
téměř všechny odpady z domácností a to již
každý čtvrtek odpoledne a o letních
prázdninách i v sobotu dopoledne
- uzavřena smlouva s firmou EKO KOM
na třídění odpadů – celkem již od nich získán
204.000,-Kč – to je bez peněz za vlastní
prodej odpadů
- dopravními značkami byl omezen vjezd
těžkých aut na Příhon, Obciznu, parkoviště u
kulturního domu a do úzké uličky na
Obcizně
- bylo osazeno zábradlí po obou stranách
můstku za Adamovým mlýnem
- byl zahájen odchyt volně pobíhajících
psů (nakoupeno nářadí a klec), smluvně byl
domluven odchyt a umístění psů v psím
útulku v Malém Jeníkově
- bylo zakoupeno a nainstalováno 8
speciálních odpadkových košů na psí
exkrementy ve Strmilově a v České Olešné
- byly upraveny všechny čtyři rybníky
obce a smluvně na ně dohlíží odborník M.
Závodský (krmení ryb, hlídání, drobné
úpravy, vysíkání…) spolu s místostarostou
Karlem Urbánkem
- do majetku obce byly sehnány další lesy
(farské), hospodaření v lesích zajišťují stálé
pracovnice obce pod dohledem místostarosty
- kropička LIAZ byla prodána a zakoupena
AVIA skříň, která byla upravena pro hasiče
(soutěže, výjezd více lidí) i pro další akce
obce
- byl uveden v život kompletní systém
bezpečnosti práce a požární ochrany pro obec
i OÚ podle platných předpisů
- pravidelně prováděno školení řidičů
referentů pro všechny, co jezdí se služebními
auty
- vybudováno nové veřejné osvětlení nad
Hlubokým k p. Šubovi (několik let
požadovali a urgovali), u bytovek, v Malém
Jeníkově a v Leštině
- zrekonstruovány a opraveny téměř
všechny pumpy se studnami v obci
- vyklizena, posečena a urovnána hráz
rybníka Hluboký
- po mnoha letech se povedlo odkoupit
zbývající parcely pro soustředěnou výstavbu
parcel pro rodinné domky u vodojemu
- uzavřeny a pravidelně ročně placeny
smlouvy se všemi firmami a většími
podnikateli v obci na odvoz komunálního
odpadu – za popelnici platí ne jako občané,
ale 1.800,- Kč ročně
- uskutečněn odkup a prodej pozemků u
Autokempu Komorník – cestu má zpátky
obec, k chatám se prodaly užívané parcely
- byl zpracován Program obnovy venkova,
bez kterého nelze žádat o většinu dotací
- byl sestaven Krizový štáb obce a
Povodňový plán obce, které byly již mnoho
let neplatné
- po úporném zjišťování textu nápisu na
hlavním kříži na hřbitově byl tento text
dopsán
- byla schválena 1. etapa úplně nového
územního plánu celé obce vč. všech místních
částí
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- byl uveden do provozu bezdrátový
rozhlas a instalovány nové vývěsní skříňky
do všech našich vesnic – můžeme občany i
tam mnohem lépe a rychleji informovat
- v Palupíně se po mnoha letech dodělala a
zprovoznila slibovaná tlaková voda, po 35
letech se tam vyvezla, vyčistila a upravila
veliká jímka obecní kanalizace na návsi a
provedlo se odbahnění rybníka pro obecní
kanalizaci
- v České Olešné se po několika desítkách
let dodávání nekvalitní pitné vody začal tento
problém aktivně řešit – a je zdá se vyřešen
- v České Olešné se po mnoha letech našla
reálná možnost využití budovy
bývalé školy – je připraven projekt pro
stavební povolení na vnitřní rekonstrukci
budovy, kterou vznikne 6 bytů 1 + 1 od 40
do 55 m2 (z toho jeden byt pro vozíčkáře) ještě v letošním roce by se mělo požádat o
dotaci a podle výsledku by se hned v roce
2007 začalo s rekonstrukcí
Hlavní
stavební
investiční
akce
v uplynulém volebním období:
- Dům s pečovatelskou službou / DPS / cena díla celkem 17.000.000,- Kč,
dotace 7.700.000,- Kč, ihned po kolaudaci
plně obsazen, provoz díky správcové,
uklízečce a pečovatelce paní Jaroslavě
Smejkalové na výborné úrovni
- Základní technické vybavenost pro 21
rodinných domků / ZTV / - cena
díla celkem 9.800.000,- Kč (přes 500,Kč/m2), prodáváme přes realitku za 370,Kč/m2, bez dotace (nesplnitelné podmínky)
- Přístavby u Základní školy (zakrytá a
volná hrací plocha, chodníky, parkoviště,
najížděcí rampa u kuchyně, ploty, pojízdná
brána …) – cena díla celkem 2.500.000,- Kč,
dotace 200.000,- Kč
- Rekonstrukce
místních
komunikací
v České Olešné (po pozemkových úpravách a
digitalizaci k.ú.) - cena díla celkem
5.700.000,- Kč, dotace 5.500.000,- Kč
- Rekonstrukce místní komunikace
z Malého Jeníkova do H. Meziříčka (v rámci
společné akce Mikroregionu Podjavořicko) cena díla celkem 1.000.000,- Kč, dotace
600.000,- Kč
- Opravy studní v České Olešné pro
zlepšení kvality pitné vody – cena díla
celkem 360.000,- Kč, o dotaci požádáno –
nepřiznána
- Bezdrátový rozhlas do všech místních
částí obce – cena díla celkem 265.000,- Kč
- Výstavba tlakové stanice a rozšíření
vodovodu Palupín – cena díla celkem
480.000,- Kč
- Dětské hřiště za Jednotou ve Strmilově –
cena díla celkem 114.000,- Kč
- Velké opravy a rekonstrukce místních
komunikací (Strmilov, Česká Olešná,
Palupín – přes 2 km komunikací)-cena díla
celkem 2.000.000,- Kč
- Velké rekonstrukce chodníků (několik set
m2 – za pomoci p. Součka a p. Švehly) náklad obce celkem 100.000,- Kč
- Velké rekonstrukce vodovodů a
kanalizací (Strmilov, Česká Olešná, Palupín šachty, výměny starých azbestových potrubí
- za spoluúčasti
firmy Nezdara) - náklad obce celkem
760.000,- Kč
Větší stavební akce celkem : 40.080.000,Kč
Na to dotace : 14.000.000,- Kč
Úvěry obce : na DPS 5.000.000,- Kč
na ZTV 4.280.000,- Kč

Dluhová služba v r. 2005 = 1,64%, v roce
2006 = 7,5%, nebezpečné od 30%
Vlastní zdroje : 16.800.000,- Kč
Stav finančních prostředků celkem – konec
roku 2002 : 8.814.000,- Kč
- předpoklad 2006 : asi 3 miliony Kč
Příjmy obce z prodeje majetku obce
celkem : 2.530.000,- Kč
Z těchto všech čísel vyplývá, že obec na
pokrytí všech uvedených velkých výdajů ve
výši 40.080.000,- Kč použila jednak vlastní
prostředky z účtů 5,8 mil. Kč (snížení stavu
fin. prostředků ve volebním období), dále
úvěry 9.280.000,- Kč, dotace ve výši
14.000.000,- Kč a příjmy z prodeje majetku
ve výši 2.530.000,- Kč. Přesto ale ještě
schází 8,47 mil. Kč, které musela obec ušetřit
z běžného rozpočtu obce, to je průměrně za
rok přes 2,1 mil. Kč – a to při úhradách všech
neinvestičních výdajů, běžných oprav a
úhradách všech běžných potřeb obce, které se
díky zvyšujícím se cenám zboží, energií i
práce stále zvyšují více než dotace do
rozpočtu obce od státu.
Co je však nejdůležitější – za uplynulé 4
roky se celkový majetek obce (stálá aktiva),
bez majetku škol, které hospodaří od
1.1.2003 samostatně, zvýšil z 84.000.000,Kč na 121.000.000,- Kč – to je +
37.000.000,- Kč!!!
Všechny tyto částky jsou ze schváleného a
kontrolovaného účetnictví obce, jen konce
roku 2006 jsou kvalifikovaným odhadem.
Větší neinvestiční akce za končící
volební období :
Škoda Fabia (leasing) - cena celkem
299.999,- Kč
Velká oprava traktoru – cena celkem
100.000.- Kč
Vybavení kanceláří (počítačová technika,
programy, nábytek) - cena celkem 310.000,Kč
Vybavení knihoven + veřejný internet –
cena celkem 100.000,- dotace 60.000,Oprava všech radiátorů a kotlů v kině –
cena celkem 50.000,- Kč
Opravy v č.p. 3 (plyn. boilery, topidla,
mříže…) - celkem za 110.000,- Kč
Další dotace v letech 2003 – 2006 do
obce:
Dotace na volby 2003 – 2006 celkem :
219.000,- (vše bylo účelně využito)
Dotace od úřadu práce 2003 – 2006
celkem : 550.000,- Kč (na platy pracovníků
přijatých přes Úřad práce)
Dotace na povodně 2006 : 22.000,- Kč
Dotace na úroky z úvěrů v roce 2006 –
150.000,- Kč
A nyní co ostatního se za poslední čtyři
roky v obci udělalo:
Strmilov
Kamenná zeď u čekárny na náměstí, nová
čekárna v Popelínské ulici, stožár na trvalé
vyvěšení nového praporu obce, prořez všech
stromů na náměstí a u škol, oprava a nátěr
Nejsvětější trojice na náměstí, oprava kašny a
vodotrysku na náměstí, opravy dvojchaty
obce u Komorníka – je celou letní sezónu
využívána a není ztrátová, úprava a vybavení
sběrného dvora v Zahradnické ulici, úprava a
vybavení dvora za DPS, kompletní
rekonstrukce malého „Karlštejna“, úprava
garáží ČSAD na společné s hasiči, 2x
vyčištění potoka Kamenitý + přeložení části
potoka dál od komunikace, oprava 2x
prolomeného mostu na Obcizně u sv. Jana
(vlastními silami – od firmy nabídka
100.000,- Kč), trvalé opravy v čp.3

(výměna již čtyř neopravitelných boilerůvýměna jednoho stojí přes 20.000,- Kč,
mříže na spodní okna, aby se vůbec daly tyto
vlhké byty větrat, přídavná topení do
spodních koupelen kde je vlhko a v zimě i
mrzne), oprava domu „Doležalovo“ –
materiál obec, práce p. Hanuš, oprava
spadlého zvonu a schodů ve věži kostela na
náměstí (majetek církve), zrekonstruován
přívod vody z potoka na hřbitov, 4 – 5 x
ročně posečena a odklízena tráva z parků,
hřbitovů a dalších ploch, kompletní oprava
můstku pod Adamákem (stržený při povodni
2006), úspěšně bez větších škod se zvládly
velké povodně v obci na jaře 2006, které byly
větší než v roce 2002, s velikými obtížemi a
s velikými náklady se zvládalo zimní období
2005 – 2006 (moc sněhu, velké mrazy,
dlouhá zima – jen na fakturách od cizích se
zaplatilo přes 120.000,-Kč)
Česká Olešná
Zlikvidovány tři velké černé skládky,
dodána velká turistická mapa na náves,
opraveny památníky a kříže v obci
(opískovány, opraveny nátěry), se SÚS
opraveny
hlavní
komunikace,
po
opakovaném jednání s Jednotou zachována
prodejna, vysíkání ochranných pásem
vodních zdrojů, návsi a dalších ploch,
opravena střecha bytu u školy, se ZVS
vyčištění potoka, opravena kaplička sv. Anny
(vnitřní i venkovní omítky, venkovní i vnitřní
vybílení, přeložení podlahy, oprava a nátěr
vchodových dveří, nátěr střechy), knihovna
byla přemístěna do nových upravených
prostor (opraveny omítky, vybílení, nová
voda k umyvadlu, nové WC, nová
elektroinstalace, opravy dveří, oken a podlah,
mříže na okna a dveře) - je zde nyní společně
veřejný rozhlas, knihovna a veřejně přístupný
internet, obnovena tradiční pouť (kolotoče a
další atrakce),
po mnoha letech upraveno hřiště nad
školou a uzavřena nájemní smlouva na
pozemek hřiště s majitelem
Palupín
Opravy asfaltů, kanálů a osazení rygolníků
na návsi i jinde, svedena voda z kostela na
hřbitově mimo hřbitov, opakované opravy
čerpadla a zásobníku vody na hřbitově,
pronajata a oseta plocha pro nové dětské
hřiště, platíme pravidelný dovoz potravin a
dalšího zboží z H. Meziříčka – nově od září
2006 několikrát týdně velká pojízdná
prodejna, pravidelné sečení návsi, kolem
cesty ke hřbitovu a celého hřbitova
s odklizením trávy, vyvážení kontejneru od
hřbitova, prořez stromů na návsi a ke
hřbitovu
Malý Jeníkov
Položena dlažba před autobusovou
čekárnu, sečení ochranných pásem studní,
placení pravidelného dovozu potravin a
dalšího zboží z H. Meziříčka – nově od září
2006 několikrát týdně velká pojízdná
prodejna, opravena studna a veřejná pumpa u
čekárny, 3 nová světla k budovaných
rodinným domkům
Leština
Opravena kanalizace – voda není obce,
přendáno a doplněno veřejné osvětlení,
placení pravidelného dovozu potravin a
dalšího zboží z Kunžaku, částečné opravy
cest k rekreačním místům, likvidace veliké
černé skládky nad rybníkem obce
Činnost v dalších oblastech
Lesy obce – získali jsme zdarma ještě
dalších 5 ha lesů (církevních), v letech 2003
– 2006 vysázeno přes 20.000 ks nových
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stromků, prováděno trvalé ošetřování
stromků, vyžínání, mazání, pálení klestu…
Z lesů obce jsme vytěžili asi 250 m3
kulatiny (na krovy a na prodej), a přes 500
prm paliva (kotelna OÚ a dílny), mnohem
větší plocha lesů se zasázela než vykátila a
lesy obce se podle odborníků moc zlepšily
Rybníky obce – máme 4 trvale osazené
rybníky (Malá Amerika byla léta nefunkční),
provedly se opravy všech hrází – navezeny
desítky aut materiálu, rybníky jsou
pravidelně vysíkány, důchodcům se za čtyři
roky vydalo asi 2.500 kg kapra = přes
125.000,- Kč
Odpady – ve sběrném dvoře v Zahradnické
ulici vybíráme každý čtvrtek od občanů
Strmilova, kteří mají zaplacený poplatek za
popelnice: železo, elektrošrot, papír, PET
lahve, igelity, hadry (i matrace, koberce
apod.) nápojové kartony, do bývalého lomu
na kamenitém lze dávat větve a dřevo na
spálení, úložné místo na zeminu, kameny a
suť se určuje individuelně, mimo to je po
Strmilově rozmístěno 7 spec. košů na psí
výkaly a 4 kontejnery na sklo, v České
Olešné je 1 koš na psí výkaly a ve všech
místních částech je po jednom kontejneru na
sklo a jednom kontejneru na PET lahve.
Dvakrát ročně je po celé obci proveden sběr
železného šrotu
Knihovny – Knihovna Viléma Martínka ve
Strmilově pod vedením Vlasty Vondrušové
patří ve všech hodnoceních k nejlepším
profesionálním knihovnám v okrese (kromě
půjčování knih a časopisů je zde veřejný
internet, výstavy, přednášky, školení, akce
pro ZŠ apod.), pobočka strmilovské
knihovny v České Olešné se po přemístění
do nových prostor a pod vedením nové
knihovnice paní Pokorné stává novým
kulturním a vzdělávacím centrem této
největší místní části
Kultura – sice nefunguje úplně tak, jak
bychom si přáli, ale daří se kulturní dům i
kino využívat a přitom kulturní dům i po
letech nepřetržitých pátečních diskoték není
zničený a průběh diskoték se daří
pořadatelům pod vedením Milana Marka i
přes problémy udržovat ve stavu, který nám
většina dalších podobných provozovatelů a
obcí jen závidí, v upraveném kině se konají
jak akce obce, tak škol, spolků a organizací,
módní přehlídky ale i „dovezená“ kultura
jako Dr. Jahelka, Poutníci, ochotnická
divadla a pěvecké sbory a 12.12. letošního
roku
přijede EVA a VAŠEK se skupinou SURF,
předsálí kina je pravidelně za poplatek
využíváno k nejrůznějším prodejním akcím.
Do této oblasti lze zařadit i perfektní práci
kronikářky Lib. Kubákové a velmi dobrou
přípravu a zpracování Strmilovských novin
J.Pecharem.
Školství – Základní i Mateřská škola se po
osamostatnění naučily pod vedením svých
ředitelů dobře své školy řídit, chovat se
ekonomicky a je i velmi dobrá spolupráce
obce s vedením škol – společně plánujeme
investiční akce, větší opravy, velké kulturní a
společenské akce
Zdravotnictví – po mnoha letech jsou opět
všichni naši doktoři v jednom objektu
v centru obce. Mají krásné nové prostředí a
vše se zde projektovalo a stavělo podle jejich
představ a přání.Zatím se nepovedlo doplnit
nějaké další využití prostor dětské ordinace,
která funguje jen dva dny v týdnu. Lékárna
na náměstí by se po období problémů měla
brzy znovu otevřít.

Sociální služby – postavením DPS se
výrazně zlepšila tato oblast, mohou zde za
dohledu pečovatelky Jaroslavy Smejkalové a
v blízkosti doktorů zůstat i starší a částečně
bezmocní občané, ale i osamělé matky
s dětmi apod. Pod tuto oblast zařazujeme i
práci SPOZ, který pod vedením Jany
Správkové zajišťuje návštěvy důchodců
jubilantů (ročně přes 100 důchodců),
obnovené vítání narozených dětí do života
v obřadní síni OÚ (s předáním zlatých
přívěšků), slavnostní ukončení ZŠ i MŠ,
svatby a další.
Podpora podnikání – zlepšila se spolupráce
s firmami,
drobnými
podnikateli
a
obchodníky v obci, zprostředkováváme jim
spolupráci s Hospodářskou komorou – na
chodbě OÚ jsou trvale aktuální zprávy HK
k dotacím apod., spolupracujeme s firmami
při řešení územních rozhodnutí, prezentaci
firem na nejrůznějších úrovních a snažili
jsme se celkově zlepšovat podnikatelské
prostředí v obci
Ostatní – předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR byl obci Strmilov přidělen
prapor (k původnímu znaku) - prapor trvale
zdobí náměstí a slavnostní prapor obřadní
místnost - velmi dobrá je spolupráce s
většinou spolků a organizací v obci (je jich
celkem 18), mnohým dává obec ročně dotace
na podporu činnosti - celkem to bylo za
uplynulé 4 roky 618.000,- Kč - rozvíjí se
partnerství se švýcarskou obcí Trubschachen,
naši zástupci byli na návštěvě u nich, oni byli
několikrát u nás - tradiční strmilovská pouť a
všechny další významné akce se vrátily na
důstojné místo na náměstí
Oslavy 750 let první zmínky o Strmilovu –
to by byla samostatná dlouhá zpráva, ale asi
většina z vás se oslav v roce 2005 zúčastnila
a tak můžeme znovu jen poděkovat všem,
kteří pomohli finančně, organizačně či
vlastní prací tuto nádhernou akci připravit a
zajistit. Byly to desítky firem a organizací,
stovky jednotlivců a akcím přihlíželo několik
tisíc
velmi
spokojených
diváků
a
návštěvníků. Oslavy svým významem
přesáhly působnost obce a návštěvou
sousedních starostů, krajského hejtmana,
senátora, hostů ze Švýcarska a prezentací
v tisku, rozhlasu i v televizi se staly skutečně
mimořádnou akcí.
5 / Co se v uplynulém volebním období
nepodařilo

Rozšíření kanalizace – Akce byla
částečně připravena (jen dokumentace pro
územní řízení) bývalým zastupitelstvem
obce, které také dne 15.10.2002 – to je těsně
před volbami – schválilo výsledky
výběrového řízení na dodavatele kanalizace a
požádalo SFŽP o dotaci. Zastupitelstvo také
15.10.2002 schválilo podmínku, že při
nezajištění dotace min. 40% z celé ceny
25.574.826,- Kč nelze stavbu zahájit.
Přislíbená, ne schválená dotace však od
samého počátku byla jen 30% z částky 24
milionů, to je 7.200.000,- Kč. Stavba se tedy
podle rozhodnutí již bývalého zastupitelstva
nikdy nemohla zahájit, protože 40% dotace
nikdy nebylo ani slíbeno. Naše nové
zastupitelstvo potom 2 roky dodělávalo
projekty, smlouvy s majiteli pozemků,
stavební povolení, ale protože se ani nám
přes velké úsilí a sliby nepodařilo zajistit
vyšší dotaci, i toto zastupitelstvo nepovolilo
akci pro nutnost veliké zadluženosti zahájit.
Ani poměrně vysoké prostředky na účtech
obce tuto situaci neřešily.
Po novém jednání se nám podařilo zajistit
příslib 60% dotace od Ministerstva
zemědělství, ale stále jen ze základní částky
– nově 26.920.784,- Kč, to je dotace
16.152.000,- Kč – ale skutečná cena stavby
včetně zárodků přípojek na kraje silnic,
nařízené kompletní rekonstrukce silnice
v Kunžatecké ulici, opravy přilehlých
vodovodů a DPH již činila 37.400.000,- Kč a
to by znamenalo doplatek obce téměř 21
milionů. Zastupitelstvo obce i tuto variantu
zamítlo jako neproveditelnou. Ale i v roce
2002 již by skutečné náklady nebyly
uváděných 24 milionů ale cca 30 milionů
korun, protože zárodky přípojek, vodovody,
opravy silnic a 5% DPH by se musely stejně
udělat a zaplatit. I v roce 2002 by tedy
musela obec doplatit cca 23 milionů a při
zvýšené DPH již 26,5 milionu korun.
Řešením může být výhledově dotace z EU
+ od státu ve výši min. 80% tak, aby tato
důležitá ekologická stavba mohla být vůbec
uskutečněna. Stát ale zatím podporuje
kanalizace a ČOV jen v obcích nad 2000
obyvatel, kde musí být ze zákona udělány do
konce roku 2010. Obec zatím nezaplatila ani
korunu žádného postihu, pokuty nebo
odvodu.
Zastupitelstvo obce ale nakonec nehodnotí
neprovedení Rozšíření kanalizace jako

Znovu otevřena lékárna Tilia ve Strmilově

zásadní nedostatek, protože místo toho se
udělal pečovatelský dům a parcely pro 21
rodinných domků přibližně ve stejném
finančním objemu a tyto dvě stavby určitě
v současné době pomohou v rozvoji obce
mnohem více než dodělaná kanalizace. Navíc
už by se nikdy neměla opakovat situace,
která byla před 4 roky, kdy musely mladé
rodiny stavět rodinné domy v jiných obcích,
protože ve Strmilově nebyla ani jedna
stavební parcela. A stejně tak mnoho starších
lidí má nyní velikou šanci dožít život ve své
obci v DPS.
Co se dále nepovedlo udělat:
- výstavba nových šaten a sociálního
zařízení, rekonstrukce fotbalového hřiště a
vybudování pomocného hřiště pro fotbalisty
a hasiče (zatím se nepovedlo TJ ani obci
zajistit dostatečnou dotaci)
- oprava zdí na hřbitově, případně celá
rekonstrukce hřbitova včetně nové zeleně (je
požádáno o dotaci)
- zateplení budovy mateřské školy včetně
nových oken a dveří (je požádáno
o dotaci)
- opravit všechny poškozené místní
komunikace a chodníky ve Strmilově a
v místních částech (je to nepřetržitý a velmi
drahý proces)
- vybudovat půdní vestavbu na OÚ (plány
jsou již od minulého zastupitelstva) na
zasedačky, výstavní síň a soc. zařízení
- zlikvidování, nebo alespoň podstatné
snížení vandalizmu a poškozování majetku
obce ale i firem a občanů
- ještě větší zapojení spoluobčanů do dění
v obci v oblasti kulturní, společenské, ale i
ve zlepšování a údržbě svých nemovitostí a
jejich okolí a to v létě i v zimě
- prodej většího počtu zainventovaných
parcel, což by nám urychlilo splácení půjčky
Na závěr už lze jenom říci, že vykonaná
práce za toto volební období mnohonásobně
překračuje případné nedostatky a nedodělky
a zvolení zastupitelé obce za Sdružení
nezávislých kandidátů, KDU-ČSL a KSČM
na závěr svého volebního období ještě jednou
děkují všem, kteří se i sebemenší měrou
podíleli na zvelebení a rozvoji obce Strmilov
v uplynulých čtyřech letech.

V pondělí 9. října v 9:00 začínáme. Po dvou měsících intenzivního vyřizování (úvěr,
schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Krajskou hygienickou stanicí,... a získání
registrace od Krajského úřadu v Českých Budějovicích). Jen tak pro zajímavost, i taková
zdánlivá maličkost jako je sloup podpírající střechu lékárny, ale stojící na obecním
pozemku, může přidělat starosti. Děkujeme představitelům obce za pochopení a pomoc
při řešení.
Také děkujeme původním majitelům Bělíkovým za vstřícné a seriózní jednání. Jejich
záměr, aby v obci pokračovala lékárna, kterou začali, se budeme snažit naplnit jak nejlépe
to půjde.
Abychom zajistili sortiment předepisovaných léčiv, oslovili jsme lékaře v obci a postupně
se pokusíme vyladit zásoby lékárny tak, aby v ní občané našli vše, co budou potřebovat.
Zboží bude doplňováno každý den, takže eventuální počáteční nedostatky budou do
druhého dne vyřešeny.
Nyní tedy začínáme a bude záležet na nás všech, jak dlouho a na jaké úrovni dokážeme
lékárnu i v celkem malé obci udržet. Každý recept, se kterým do lékárny přijdete, nám
v tomto úsilí pomůže.
Těšíme se na vás, vážení občané Strmilova a okolí, a věříme v dobrou spolupráci.
PharmDr. Dana Cachová
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Ve Strmilově dne 27.9.2006
Za zastupitelstvo, radu a vedení obce
Jaromír Krátký, starosta

Otevírací
doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

9:00 – 11:30 12:15 – 15:15
9:00 – 14:00
11:00 – 15:15
9:00 – 11:30 12:15 – 15:15
9:00 – 14:00
Tel.: 384 392 486

Všude dobře, doma…
V dnešní době, kdy je tolik nabídek na
cestování do blízké i daleké ciziny, jsme
netrpělivě čekaly, jaký ohlas bude mít
námi nabízený zájezd do Bechyně a okolí,
na který jsme zvaly v jarním vydání
Strmilovských novin. Tenkrát jsme totiž
ještě netušily, že ve stejném květnovém
termínu nám budou křížit plány akce jiné.
K naší velké radosti se přesto sešlo
zájemců hodně.
V Bechyni nás očekávala velice
příjemná paní průvodkyně, která nás
provedla nejen zámeckým a klášterním
areálem a starým městem, ale i zástavbou
novější, například vilovou čtvrtí a
především
lázeňským
komplexem.

Nezapomenutelné byly krásné výhledy na
Lužnici s monumentálním mostem na
jedné straně a místní částí Zářečí na straně
druhé. Po prohlídce města a nezbytném
osobním volnu jsme odjeli do nedalekých
Dobronic, kde jsme navštívili malebnou
zříceninu hradu tyčící se na ostrohu nad
řekou. Někteří z nás vystoupali až na věž,
kde jsme byli odměněni opět pohledem na
Lužnici s malebným okolím, blízkým
splavem i chatovou zástavbou.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
na Borkovických blatech, kde jsme
absolvovali
část
trasy lemovanou
naučnými tabulemi o výskytu živočichů a
rostlin, svérázné blatské architektuře,

krojích, ale i o technice na těžbu rašeliny,
jejíž některé exponáty zůstaly jakoby
zapomenuté přímo na místě. Od prohlídky
celého areálu nás odradila hrozba deště,
komáři i nastupující únava. Ale snad
nikdo z nás nelitoval, že se zájezdu
zúčastnil. Každý si jistě přišel na své a
bylo to opravdu skoro doma!!!
Za Český svaz žen
H. Přibylová
P.S. Děkujeme OÚ za příspěvek na
dopravu a velice vstřícné jednání pana
starosty. Též doufáme, že v příštím roce
bude o podobný typ zájezdu nejméně
takový zájem, jako letos.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem ve Strmilově vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

SBÍRKU

- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční ve Strmilově v budově OU
(bývalá ordinace, vchod z Brany)
ve čtvrtek 19.10. od 15.00 do 18.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

YMCA Strmilov ve spolupráci s ČSOB – Poštovní spořitelna
vyhlašuje

SOUTĚŽ V AMATÉRSKÉ FOTOGRAFII,
která je uspořádána při příležitosti 130. výročí vydání
pohlednice dle nejstaršího snímku Strmilova z 1. 10. 1876
(viz publikace V. Vondrušové a L. Kubákové „Strmilov v dobové fotografii“)

- soutěž probíhá ode dne vyhlášení až do 24. listopadu 2006
- účastnit se může kdokoliv, od jednoho účastníka bude do soutěže přijata jen jedna fotografie
- fotografie přijímáme buď v papírové podobě – velikost A5 (14,8 x 21 cm) a nebo v digitální podobě (CD, disketa, email…), YMCA Strmilov zajistí vytištění na fotopapír ve formátu A5.
- fotografie budou průběžně vyvěšovány na stránkách YMCA Strmilov (http://strmilov.evangnet.cz), veřejně
vystaveny a slavnostně vyhodnoceny pak budou v sobotu 25. 11.
- námět fotografie musí být nějak spjat se Strmilovem, jinak není motiv či zpracování omezeno!
O průběhu soutěže a jejích doprovodných akcích bude veřejnost včas informována.

Kroužky v Základní škole Strmilov
Zdravotnický kroužek
Flétna 1. a 2. třída
Flétna 3. a 4. třída
Flétna 6. a 7. třída
Základy výpočetní techniky
(5. třída)

Šarochová
Plachá
Plachá
Plachá
Pechar

Pátek 14,00-15,00
Čtvrtek 11,45-12,15
Pondělí 12,30-13,10
Pondělí 13,20-14,00
dle dohody

Biblický kroužek 2.-4. třída
Biblický kroužek 5.-7. třída
Biblický kroužek 1. třída
Internet
Dramatický a žurnalistický
(spolupráce se ZŠ Heidenreichstein)
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Pechar
Pechar
Pechar
učitelé ZŠ
Pecharová

Úterý 12,25-13,10
Úterý 13,30-14,10
Úterý 11,20-12,15
dle dohody
dle dohody

ROZHOVOR
Po odchodu J. Šerého do důchodu má
strmilovská základní škola nového
zástupce ředitele. Požádali jsme pana
magistra Josefa Pulkraba o malý rozhovor
a jsme rádi, že naší žádosti vyhověl.
Jaký byl Váš první dojem z naší školy?
Změnil se nějak po měsíci práce?
Přišel jsem do této školy 1.července,
byla bez dětí, bez učitelů, s netypickým
školním nábytkem na 2. stupni a do práce
zabraní provozní zaměstnanci. Po splnění
„prázdninových“ úkolů a seznámení se
s učitelským sborem mám pocit, že škola
má svůj zajetý řád, vládne v ní pořádek a
cítím se tu zatím velmi dobře.
Jaká je vlastně náplň práce zástupce
ředitele. Člověk by řekl, že zástupce sedí a
čeká – a když ředitel není, tak si sedne do
jeho křesla.
Náplň je docela pestrá. A to s tím
sezením a čekáním je docela vtipné a
upřímně mě to pobavilo. Ale konkrétně –
řídím a kontroluji 2. stupeň ZŠ,
dodržování předpisů, řádů a směrnic,
sestavuji výkazy, rozvrhy hodin a dozorů,
sleduji docházku, přesčasové hodiny,

čerpání dovolené, suplování, čerpání
rozpočtů a vedu inventární knihy.
Provádím objednávky a zpracovávám
podklady pro mzdovou a účetní práci,
proplácím faktury. Samozřejmě učím – 11
hodin týdně.
Jakou máte aprobaci a co vlastně ve
strmilovské škole učíte?
Vystudoval jsem aprobaci M-Z pro II.
stupeň ZŠ a tyto předměty také
v současnosti vyučuji. Matematiku v 6. a
8. ročníku a zeměpis v 9. ročníku.
Napadá Vás něco, co v Kalištích dobře
fungovalo a ve strmilovské škole podle
Vašeho názoru chybí? A naopak – našel
jste ve Strmilově něco, co nebylo
v Kalištích?
Nechtěl bych ty školy zatím srovnávat,
v Kalištích jsem strávil 30 let a ve
Strmilově 30 dní. Jasně vidím určité
shodnosti či podobnosti, jasně také
naprosté rozdíly, ke každé škole patří své,
ale na srovnávání je opravdu příliš brzo.
Přesto něco konkrétního – v Kalištích
bylo 90% žáků dojíždějících, zde je pravý
opak. Vybavenost učebními pomůckami a

didaktickou technikou byla v Kalištích
větší, ve Strmilově zase za první měsíc
proběhly dvě akce v oblasti výuky cizích
jazyků a to je úžasné. Tady jsem již první
měsíc
zaznamenal
zájem
obce
(zřizovatele) o školu, to za 15 let
ředitelování
v Kališti
jsem
vůbec
nepoznal!
A na závěr klasická otázka: Co byste
vzkázal dětem a jejich rodičům?
Předně přeji všem hodně zdraví, dětem
klid a hodně úspěchů ve škole, jejich
rodičům mnoho radosti ze svých dětí a
ochotu spolupracovat s námi pedagogy
pro jejich zdravý vývoj. Jsem přesvědčen,
že svými zkušenostmi a prací budou
přínosem pro tuto školu.
Děkuji za rozhovor

Vítáme mezi námi

Veroniku Vláskovou
Lucii Závodskou
Ať se Vám s námi líbí !

Podzimní plesová sezóna v Kulturním domě Strmilov

Pyžamový ples
28.10. od 20.00
hraje Benefit a Dj
vstupné 60,Bohatá tombola! 1. cena mikrovlnka!

18.11.2006
Český rybářský svaz, místní organizace Strmilov
Připomínáme zájemcům, že v letošním roce
se naše taneční zábava koná v sobotu 18.listopadu.
Tradičně bude hrát Špacír-Band z Dačic.
Věříme, že Vás opět nezklame naše rybářská kuchyně a
tombola

Těšíme se na Vaší návštěvu! Rybáři Strmilov

Den jazyků na Základní škole Strmilov
V letošním roce se děti ze Strmilova
rozhodly nenechat si své znalosti
angličtiny pro sebe, ale podělit se i s
dalšími obyvateli našeho městečka.
Kluci a holky ze 7. třídy tedy
vyrazili na Náměstí a s níže
přiloženým
letáčkem
ukazovali

kolemjdoucím, že každý z nás zná
spoustu anglických slov, a přitom
třeba ani neví, co znamenají.
Dospělí se většinou pouštěli ochotně
do přiřazování anglických a českých
pojmů a o věty typu: „No to jsem tedy
netušil, co to všechno znamená!“

Víte, že umíte anglicky? Podívejte se, kolik anglických slov potkáváte na každém kroku.
Zkuste připojit k anglickým výrazům české překlady:
čistokrevný, s rodokmenem
Blue Power
Drink
vločky
Fair
zmizet, ztratit se
Flakes (nápověda: cornflakes)
modrá síla
Frost (nápověda: Family Frost)
rozmazlovat, hýčkat
Maiz (nápověda: maizena)
mráz
Milky Way
vdoleček
Muffin
nápoj
Pamper
karamela
Pedigree
čestný
Puzzle
mléčná dráha
Toffee
kukuřice
Vanish
skládanka

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

rozhodně
nebyla
nouze.
Děti
odcházely domů s vědomím, že učit
druhé lidi může být velmi zajímavé a
že každý z nás může druhého něčím
obohatit.
Lenka Pecharová, ZŠ Strmilov

Copak mají tyto firmy ve znaku?

Shell

Dove

Akci pro Vás v rámci
EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ
připravili žáci ZŠ Strmilov.

28.10. od 15.00
v hotelu Komorník:
IV. turnaj „O KRÁLE
STRMILOVSKA“ Liga 2006

Týden knihoven 2006 a jiné záležitosti duševního zdraví

Pozvánka do České Olešné…
Slavnostní otevření pobočky Knihovny
Viléma Martínka ve Strmilově v České Olešné
se konalo v pátek 6. října 2006 od 17.00 do
19.00 hod. Ze staré budovy bývalé školy byla
knihovna přestěhována do prostor bývalého
MNV. Tyto prostory si vyžádaly podstatnější
rekonstrukci a dnes je zde solidní zázemí pro
duševní odreagování, informační centrum díky
internetu zdarma (počítačové vybavení a
internet je zde díky využití státních grantů) a
stanice veřejného rozhlasu.
Přijďte se i Vy podívat na zrekonstruované
prostory
knihovny,vyzkoušet
si
nové
počítačové vybavení a uvolnit se v příjemném
prostředí knihovny!
Otevírací doba knihovny je každý pátek od
16.00 do 18.00 hod. Internet zdarma!
Srdečně Vás zvou: Jaromír Krátký starosta, Pavla Pokorná a Petr Pokorný knihovníci v České Olešné a Vlasta
Vondrušová, Knihovna Viléma Martínka ve
Strmilově
AKCE v „Týdnu knihoven“ v Knihovně
Viléma Martínka ve Strmilově a v její pobočce
Česká Olešná

Pošta

Minulé
číslo
Strmilovských
novin
představilo čtenářům Českou poštu s.p., její
historii i současnost a služby, které poskytuje
místní pošta. Na doplnění zajímavého článku o
současné strmilovské poště jsem vyhledala
několik údajů z její minulosti. V knize
„Z poštovní historie okresu Jindřichův
Hradec“ vydané r. 1981 se dočteme, že roku
1843 byla ve Strmilově zřízena sběrna pošty a
1.5.1851 poštovní úřad. Užíval razítko se
jménem Tremles, protože úředním jazykem
byla tehdy němčina. Teprve na druhém razítku
byly oba názvy Tremles * Strmilov. V knize je
také uvedeno, že v České Olešné byla roku
1897 zřízena poštovna. Užívala razítko
s německo-českým
nápisem
Bomisch
Woleschna.
V roce
1901
poštovnu
s poštovním úřadem spojoval přespolní
listonoš, který chodil mezi Strmilovem a
Popelínem.
Nejstarší podobu místní pošty popsal
kronikář v I. svazku Pamětní knihy na str. 74:
„Pošta strmilovská před lety byla velmi
jednoduchá. Jakýsi Kouba, vysloužilý voják,
jezdil s trakařem jako pošta do J. Hradce. Na
svou pěst denně vozil lidem a úřadům psaní,
peníze a různé věci, někdy i dvakrát denně.
Ráno vyjížděl ze Strmilova a navečer přijížděl
zpět. V Hradci nezahálel, ale v lepších domech
štípal dříví. Jezdil a pracoval do 80 roků svého
věku. V okolí té doby žádné pošty nebylo, jen
v J. Hradci. Později zřízeny pošty v Kunžaku a
v Telči....Po Koubovi chodil ze Strmilova
posel Bruner napřed do Studené, později do
Kunžaku, a to denně. Pošta ve Strmilově
zřízena za městského sekretáře Václava
Budinského, kterýž po krátké praxi stal se
hned poštmistrem.“
Podle
Viléma
Martínka
(Zájmy
Českomoravské vysočiny, 1935) byla „zdejší
pošta dle ústního podání v obchodě p.
Komárka čp. 69, tenkráte snad tam obchodoval
jakýsi Trešl. Do J. Hradce s poštou tenkráte
jezdil spolu s jinými nákupy p. Kouba....
Později vedoucí Václav Budinský, c.k.
poštmistr, dle jiných expedient, který byl spolu

V době od 2. 10. do 6. 10.2006 proběhl v
celé republice „Týden knihoven“ .
Knihovny pro své návštěvníky připravili
různé akce a malá či větší překvapení.
• Hlavní akcí tohoto týdne bylo slavnostní
otevření pobočky Knihovny Viléma Martínka
ve Strmilově v České Olešné v pátek 6. 10.
2006 v 17.00 hod. Knihovnu můžete přijít
navštívit každý pátek od 16.00 do 18.00 hod.
• V úterý 3. 10. 2006 se konalo SETKÁNÍ
ZŘIZOVATELŮ KNIHOVEN a knihovníků
OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC. Toto již
tradiční
setkání starostů a knihovnic
profesionálních knihoven se letos konalo v
Měk Dačice. (A o čem se hovořilo: služby
Měk Dačice, webové stránky Měk Dačice,
knihovny z pohledu JčVK České Budějovice,
internet v knihovnách a legislativa, diskuse)
Pořadatel: Město Dačice, spolupořadatelé Městská knihovna J. Hradec a Měk Dačice
• Internet byl a je stále zdarma
• Byly prominuty resty a upomínky čtenářů
• Knihovna
vstoupila
do
soutěže
„Kamarádka knihovna“. Děti ze ZŠ Strmilov
do listopadu vystaví naší knihovně vysvědčení

městským tajemníkem, čili syndikusem. Za
něho zřízena pošta s potahem koně.
Postilionem byl Leopold Roh, potom Jan
Antoň, zřízen dostavník, po stranách opatřen
dvouhlavým
rakouským orlem, nad ním
Strmilov, pod ním Tremles. V 90. letech
postilionem Váňa, pak Petr Dobrodinský,
Bartoloměj Hanz, známý pro malou postavu
Bártíček...Josef Slavík – postilion vyšňořen
v pošt. obleku. Vyjížděl v 6 hod, později v 7
hod. ráno. Za jízdu do J.Hradce se platilo za
osobu 15, později 20 – 25 Kr a rovněž tolik
zpět. Cesta ze Strmilova do J.Hradce trvala tři
hodiny. Zastávky: ve Vlčicích, v M.
Ratmírově, Blažejově, někdy v Otíně –
přibírala se pošta i lidé. Z J.Hradce vyjížděl o
4. hod odpoledne, vracel se do Strmilova v 7
hod. večer.“
V roce 1916 bylo poštovní spojení s J.
Hradcem zrušeno, pošta se dovážela
z Popelína, ale podle V. Martínka se poštovní
spojení s Popelínem nevžilo, neosvědčilo a
často se měnilo. Josef Slavík byl poštovním
zřízencem do r. 1928, poštmistrem byl Josef
Zoubek, od r. 1902 slečna Marie Hessová, r.
1901 byli při zdejší poště ustaveni tři přespolní
listonoši (Adam Křížek, Švehla a Čermák).
Poštovní úřad byl tehdy asi u Jelínků v čp. 70,
r. 1931 byl z náměstí přestěhován na Branu do
nově postaveného domu čp. 373. Předtím byla
podána žádost „o účelnější poštovní spojení,
zvláště jízdné pošty pro rychlejší dopravu
balíkovou.“ Podle pamětníků byl požádán o
pomoc ministr František Staněk, ten zástupce
strmilovské pošty srdečně přivítal ve své
kanceláři a slíbil, že žádost vyřídí. V roce 1930
byl zdejší poštovní úřad povýšen zařazením do
2. třídy III. stupně a v následujícím roce zde
zahájila činnost poštovní spořitelna. V r. 1932
kronikář V. Martínek zapsal: „1.4. nastává tzv.
letní turnus na zdejším poštovním úřadě –
jezdí se večer po 6.hod. do Popelína a vrací se
v noci kolem 11. hodiny, pěší jde po poledni a
vrací se mezi 4. – 5. hod. odpolední. ...
Poštovní úřad vede vrchní poštmistr Karel
Kučera s chotí Annou. Postilionem je

a ohodnotí její činnost ze svého pohledu.
• Pokračování soutěže „O nejlepší políčka
do pohádkového pexesa“ na téma 1. Jak šel
Honza do světa, 2. strašidla. Vítězové budou
odměněni pohádkovým pexesem a drobnostmi
od sponzorů.
• A nakonec překvapení pro čtenáře:
zprovoznění elektronického katalogu pro
čtenáře na webových stránkách knihovny
www.strmilovsko.cz/knihovna. Čtenáři se
mohou z jakéhokoliv místa na světě podívat na
naše webové stránky knihovny a zjistit, jaké
knihy v našem knihovním fondu jsou. Pravda,
ještě jich mnoho (převážně starších titulů a
dětské literatury)v katalogu chybí, ovšem
novinky zde najdete určitě všechny. Katalog se
neustále doplňuje a snad již příští rok bude
zkompletován. Pak by se mohl rozjet i
elektronický výpůjční systém a nastalo by tak
vzájemné propojení těchto modulů. Je to další
vstřícný krok knihovny ke čtenáři. Ať je tedy
náš katalog hodně využíván!
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Ferdinand Čermák, listonoši František
Fruhbauer, Jan Pitner, František Beneš, Josef
Slavík a Arnošt Mouca. Pošta se roznáší
dvakrát denně.“ Pro poštu se do Popelína
jezdilo s koňmi. Roku 1939 sice kronikář
napsal, že „místo koňské jízdy poštou
nastoupila jízda autem,“ ale v zápise z roku
1949 si můžeme znovu přečíst, že „Jan
Pantoflíček (s koňmi) přestal jezdit s poštou a
začal jezdit František Stejskal s autem.“
V roce 1946 byl poštovní úřad přestěhován
z Brany do Studenské ulice čp. 75 a roku 1952
do nově upravených místností bývalého
Polákova hostince čp. 272. V budově dnešní
pošty byla tehdy záložna a papírnictví, r. 1952
zde MNV upravil oddávací místnost. Roku
1959 byla budova záložny přestavěna pro
potřeby pošty a v roce 1960 se poštovní úřad
opět stěhoval. To už byl přednostou úřadu
místo Karla Kučery Jan Jůzl. Pošta současně
vykonávala agendu Státní spořitelny, která
nahradila družstevní záložny.
Do obvodu místní pošty patřil kromě
Strmilova Budkov, Střížovice Vlčice, N.
Olešná, Bořetín, Zahrádky, H.Dvorce, Palupín,
M. a V.Jeníkov, H. Meziříčko, Olšany,
Jalovčí, Suchdol a Leština. Na poště pracovali
tři úředníci a čtyři doručovatelé. Ještě v r. 1980
doručovali poštu starým způsobem – pěšky,
použití vlastního jízdního kola musela povolit
okresní správa spojů a používání vlastních
motorových vozidel nebylo z bezpečnostních
důvodů povoleno. Pošta měla v evidenci
veškerý tisk, doručovala předplacené tiskoviny
a při obchůzce listonoš také noviny prodával.
Na poště byla telefonní ústředna, kterou
obsluhovala jedna, později dvě spojovatelky,
před padesáti lety na ni bylo připojeno 30 až
37 telefonních stanic. V době mobilních
telefonů je zcela nepředstavitelné, že bychom
mohli telefonovat jen od 7 do 18 hodin, a to
ještě s polední přestávkou. Jen několik
telefonů bylo připojeno na hradeckou ústřednu
s nepřetržitým provozem.V r. 1978 byla
manuální telefonní ústředna nahrazena
automatickou připojenou na ÚTO J. Hradec.
(Za informace děkujeme paní L. Kubákové)
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