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Milý čtenáři,
léto je tu, s létem dětské tábory a
s dětskými tábory stezky odvahy. A tak
se chceme věnovat strachu. Na začátku
90.let vyšla zajímavá knížka „Labyrintem
tajemna aneb Průvodce po magických
místech Československa“. V úvodu té
knihy je jakýsi seznam strašidel – od těch
běžných, co je jistě vídáš každou chvíli,
jako jsou hejkalové, vodníci či Bílé paní,
až po strašidla unikátní. A s některými
bychom Tě chtěly, milý čtenáři, seznámit
důvěrněji. Však doba dovolených se
blíží, tak ať víš, s čím (či spíše „s kým“)
se můžeš na svých cestách setkat.
Bejválek: strážný duch předhůří
Šumavy v kákovských polesích mezi
Nepomukem, Plánicí a Nalžovy. Chlapec
s nápadně velkou hlavou, který není-li
drážděn, je neškodný.
Červený panáček: drobná bytost
v červených šatech s jiskřivýma očima –
unikátní krkonošské strašidlo, zjevující
se když někdo „nectí vodu“. Mizí ale,
když se na něj promluví.
Fext: po východních Čechách a
severní Moravě se již od třicetileté války
pohybuje člověk nezranitelný kulí
z pistole. Je tedy „Kugelfest“ – odtud
má nejspíše své jméno.
Hejmon: na Vitorazsku tak byl
nazýván lesní duch, který plaší pytláky.
Snad
přímo
jeho
kolegové
–
„pohunkové“ – konají tutéž práci
v lesích ve Sv. Anně u Tábora.
Kudibal či Kunibal: jakýsi Minotaurus
– zvláštní bytost potulující se na
Mikulovsku a zjevující se v souvislosti
s draním peří v sobotu. Bližší údaje žel
nejsou zachovány.
Sekavá bába – na Bydžovsku seká
lidem nohy, zvláště pak těm, kteří chodí
večer k vodě.
Šrakakal: na Loketsku
honí
rozcuchaný mužík zjevně německého
původu (schreklicher Kerl) s hřebenem
v ruce rozcuchanou mládež.
Žithola – bytost zcela dobromyslná,
hlídající
dozrávající
obilí
na
Královéhradecku. Dlužno o něm dodat,
že se pohybuje tak rychle, že ho nelze
zahlédnout. (Jak to, že se o něm tedy vůbec
ví?)
Pokud bys, milý čtenáři, zatoužil po
něčem v okolí, pak máš k dispozici
samozřejmě Hradec, Telč či Roštejn. Ale
nemusíš tak daleko.Vyraž za Studenou na
Klimbort, odpočíval tam čert (možná ten
samý, co nechal stopy mezi Kunžakem a
Člunkem), když honil duši jednoho
telečského měšťana. Za Bílou paní
nemusíš až do Hradce – zjevuje se prý i u
Kališť v úvozu cesty do Počátek, navíc i
s černým psem.
Za unikátní strašidlo malých holčiček, se
kterým se milý čtenáři můžeš setkat možná

i doma, si dovolujeme označit panenku
Barbie. Pokud by ji některé děvče chtělo
v dospělosti věrně kopírovat, muselo by
mít míry 99-47-86. Prostě strašidlo…
No – snad jsme Tě na začátku léta moc
nepoděsily. Neměly jsme to ani v úmyslu a
tak jsme záměrně jsme vybíraly především
strašidla v zásadě dobromyslná. Ono je
vždycky potřeba bát se víc než nějakých
strašidel toho zla, které se skrývá v nás
lidech.
Léto beze strachu Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Z obsahu:
- Z jednání Zastupitelstva obce
- Výsledky voleb ve Strmilově
- Knihovna VMS
- Historie školy
- Skauti
- Fotbalisté
- Cvrčkaři
- Dovolené lékařů
- a další pozvánky, informace,
zajímavosti…

Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 25.5.2006
- schválení závěrečného účtu obce
Strmilov za rok 2005 a to bez výhrad
- informace o podaných žádostech
Poslanecké sněmovně a Ministerstvu
financí
- zpráva o chystaných opravách místních
komunikací:
v České
Olešné
od
„bytovek“ nahoru, až k nájezdu na hlavní

silnici, u pily a další; ve Strmilově
Obcizna od „Havláku“ ke Kamenitému
potoku + přes můstek u sv. Jana až
nahoru; cesta od vchodu Koresu do
Zahradnické ulice, prostor před dílnami
(proti Flopu), oprava děr na Náměstí od
hlavní silnice ke kašně a další
- informace o dostavbě ZTV pro rodinné

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr
obce v Zahradnické ulici je od začátku
června do konce září 2006 otevřen každý
čtvrtek od 14,00 do 17,00 hodin.
V červenci a srpnu bude navíc otevřeno
i každou sobotu od 9,00 do 11,00 hodin
dopoledne. Všichni občané i majitelé
rekreačních objektů v obci tak budou mít

usnadněnou možnost odevzdat odpady do
sběrného dvora.
Dále upozorňujeme, že při odevzdávání
větších odpadů, jako jsou matrace,
koberce, větší množství hadrů, plastů
apod. bude obsluha sběrného dvora
vyžadovat doklad o zaplacení poplatku za
odpad ve Strmilově. Sběrný dvůr je totiž

domky
- Knihovna Viléma Martínka: doplnění
zřizovací listiny o prodej upomínkových
předmětů a jiných propagačních materiálů
jen za náklady = bez zisku
- zpráva o stavebním dvoru firmy COLAS
CZ, a.s., ve Strmilově (u cesty na Malý
Jeníkov)

Oznámení obecního úřadu
jenom pro ty, kteří v obci za odpady platí
– trvale bydlící podle počtu osob v domě
a rekreační objekty jeden poplatek za rok.
Od těch, co nemají poplatky zaplacené a
od lidí z jiných obcí nebudou odpady ve
sběrném dvoře převzaty.

Poděkování starosty obce po povodni – jaro 2006
Starosta
obce
děkuje
všem
spoluobčanům, kteří se i tou sebemenší
pomocí podíleli na zmírnění následků
povodně v březnu a dubnu letošního roku.
Děkuje trvale bydlícím občanům,
majitelům
rekreačních
objektů
i
podnikatelům, kteří se sami aktivně
podíleli na ochraně svého majetku a ještě
dodávali optimismus ostatním, děkuje
správci Meziříčského rybníka panu
Tesařovi, který vzorně hlásil dopředu
každé odpouštění rybníka, panu Františku
Nesporému za příkladný dozor a
odpouštění Doležalova zájezku, děkuje
členům povodňové komise obce panu
Ivanu Sýkorovi, Václavu Vrbenskému,
Zdeňku Zemanovi a Zdeňku Kubákovi,
kteří každý na svém úseku vzorně plnili
své povinnosti, děkuje místostarostovi
obce Karlu Urbánkovi, který na sebe
převzal velkou část úkolů a hlavně děkuje
veliteli hasičského záchranného sboru
Strmilov Tomáši Kučerovi, který

perfektně řídil a organizoval veškeré
záchranné a pomocné práce a sám byl
téměř nepřetržitě u všeho, co se kolem
velké vody dělo. Děkuje i členům
hasičského záchranného sboru Strmilov –
jmenovitě Jarolímu Novákovi, Jaroslavu
Paulusovi, Janu Paulusovi, Karlu
Urbánkovi mladšímu, Rudolfu Séčovi,
Janu Hanušovi mladšímu, Lukáši
Frühbauerovi,
Imrichu
Davidovi,
Jaroslavu Urbanovi, Zdeňku Vlkovi a
Vlastovi Sedlákovi, kteří střídavě ale
nepřetržitě ve dne v noci po dobu celého
týdne zajišťovali veškeré práce jako
odstraňování
ledových
bariér
a
naplaveného dřeva z výpustí rybníků a
nádrží,
průběžně
pomáhali
paní
Wildmannové s regulací vody na
Švehlově zájezku, ale také jí pomáhali se
zabezpečením elektrárny i se stěhováním
do vyššího podlaží mlýna při zaplavení
obytné části. Dále rozváželi a umisťovali
pytle s pískem, čerpali vodu z domů,

sklepů i firem a pomáhali se vším, co bylo
potřeba.
Při této letošní povodni bylo ve
Strmilově více či méně zaplaveno 10
domů, Tkalcovna Zdeňka Kubáka a
čistírna odpadních vod. Celková škoda
byla předběžně vyčíslena na 620.000,korun, z toho je však jen nepatrná část na
domech a bytech.
Myslíme si, že za dané situace
udělalo vedení obce a všichni zúčastnění
při povodni maximum a k ještě většímu
zmírnění následků povodní by už jen
pomohla ještě lepší spolupráce a
informovanost v rámci povodí a ještě
větší upuštění všech rybníků na obou
našich potocích.
Ještě jednou tedy děkujeme všem,
kteří pomáhali a všichni společně si
můžeme jen přát, aby se takovéto
povodně u nás už neopakovaly.
Jaromír Krátký, starosta obce

Každý rok dostávají spolky a organizace na základě žádosti příspěvek na svoji činnost, nebo na konkrétní akci.
Pro rok 2006 byly zastupitelstvem a radou obce Strmilov schváleny tyto finanční příspěvky:
TJ Jiskra Strmilov 75.000,- Kč / z toho
45.000,- pro mládež
SDH / hasiči / Strmilov 15.000,- Kč
YMCA Strmilov 10.000,- Kč
JUNÁK / skauti / Strmilov 10.000,- Kč
Svaz těl. postižených 6.000,- Kč
Cvrčkaři Strmilov 5.000,- Kč
Kynologický klub Strmilov 5.000,- Kč
Svaz včelařů Strmilov 5.000,- Kč
ČRS / rybáři / Strmilov 5.000,- Kč

Pěvecký sbor Strmilov 2.000,- Kč
ČSŽ / ženy / Strmilov 4.535,- Kč - za
autobus na zájezd
Děti Základní školy /divadlo/ 5.174,- Kč –
na dopravu do Rakouska
Další schválené příspěvky proplácené
přímo z peněz obce:
Klub důchodců Strmilov 14.000,- Kč
SPOZ / vítání dětí, jubilea… / 30.000,- Kč
Kulturní komise /noviny, akce…/

Nabídka obce pro organizace
i jednotlivce
Obec Strmilov vlastní větší množství skládacích
laviček pro venkovní použití. Tyto lavičky si
mohou organizace i jednotlivci na různé akce
proti podpisu zdarma zapůjčit.

90.000,- Kč
Schválené rozpočty pro obcí zřízené
organizace:
Hasičský záchranný sbor obce 95.000,Kč
Knihovny Strmilov a Č. Olešná 361.000,Kč
Mateřská škola Strmilov 270.000,- Kč
Základní škola Strmilov 1.600.000,- Kč

Zájemci o účast na mládežnickém

putovním táboře YMCA „ŠUMAVA ´06“
jsou srdečně zváni na přípravné setkání, které
proběhne v sobotu 24.6. od 11.00
na zahradě evangelické fary.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Těším se na Vás!
Jarda Pechar

Z knihovny…
Konec školního roku znamená
hodnocení pro všechny školou povinné. I
v knihovně se hodnotilo. A že bylo co
hodnotit! Vždyť knihovna v letošním
školním roce vyhlásila hned čtyři
literárně-výtvarné soutěže pro děti a
mládež! Nyní je čas na vyhlášení vítězů.
Tak tedy vězte:
9. TŘÍDA – soutěž „O nejlepší
pohádkovou parodii“
1. místo – Veronika Procházková
2. místo – Petra Soukupová
3. místo – Markéta Hojková
8. TŘÍDA – SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ
POHÁDKOVÝ COMICS“
1. místo – Eliška Punčochářová
2. místo – Tomáš Dobrodinský
3. místo – Lucie Ausobská
6. TŘÍDA – Soutěž „O nejhezčí
pohádkové leporelo“ (vyrábělo se po
dvojicích)
1. místo – Iveta Holcová s Lenkou
Adamovou
2. místo
- Štěpa Joklová s
Monikou Kocveldovou, a Jiří
Musil s Janem Vondrušem
3. místo – Ivana Janíková, Klára
Pecharová, Kateřina Štěrbová a
Pavla Prokešová s Renatou
Chamradovou
4. místo – Monika Dobrodinská s
Janou Beranovou a Monika
Péčová s Lucií Běhunčíkovou
Zvláštní ocenění – Adéla a Dominika
Czimprichovy
Veliké poděkování musím vyslovit
paní učitelce Marii Klementové, která nad
dětmi od zadání soutěží až do vyhlášení
výsledků bděla a vedla je k práci. Děkuji
sponzorům – obchodům Jednota a Flop za poskytnutí části odměn.
Rodiče mohou mít ze svých potomků
radost, protože řada z nich by se mohla

Informace
z
materiálů
Červeného kříže tvoří pravidelnou

součást Strmilovských Novin. Řekli
jsme si, že tentokrát lehce pozměníme
jejich obsah. Využili jsme hodiny
Občanské výchovy a položili jsme
několik otázek o Červeném kříži žákům
6. třídy. A bylo záhy vidět, že někteří
z nich ví jen maličko, někteří vědí víc a
někteří vědí docela dost.
Nejprve co to vlastně Červeném kříž je?
Některé odpovědi: sanitka a nemocnice;
něco o doktorech; první pomoc; věda o
uzdravování lidí; organizace starající se o
zdraví lidí
Že má Červený kříž jako symbol právě
červený kříž je jasné. Ale ve světě se
používá i jiná symbolika
(jeden žák se domníval, že je to had na
tyči), ale mnozí správně odpověděli, že to
je červený půlměsíc a nově i červený
krystal
Organizace Červeného kříže působí i
v naší obci – kolik dětí má někoho ze
svých blízkých příbuzných, kteří jsou
členy Červeného kříže?
Přihlásilo se sedm dětí

časem, pokud by chtěla, zařadit mezi
mladé uznávané literáty nebo výtvarníky.
Všem
vítězům
blahopřejeme,
ostatním zúčastněným děkujeme, že se do
toho pustili. Všechny děti mohu jen
ubezpečit, že si určitě ceníme každého
výtvoru,
který
byl
odevzdán.
Rozhodování o prvenství nebylo vůbec
jednoduché, mezi tolika krásnými a
kvalitními výtvory vybrat ty nejkrásnější
a nejkvalitnější – toť pravý oříšek!
Odměny byly předány, gratulace
vyslovena a zbývá mi pozvat Vás na
výstavu nejlepších soutěžních prací,
která je instalována na chodbě obecního
úřadu. Chodit a dívat se můžete celé léto.
Uvidíte zde i panel, který je věnován
regionální soutěži „O nejlepší políčko
pohádkového pexesa“, která ještě nebyla
uzavřena a výsledky místního kola budou
vyhlášeny až v září 2006. Do okresního
kola se musí vybrat pouze jedno jediné
nejkrásnější strašidlo a jeden nejhezčí
hloupý Honza. Pro porotu je to asi
nejhorší soutěž letošního roku, protože
kouzelné je snad vše, na co se podíváte.
Zkuste přijít a tipnout si… Do této
soutěže se zapojilo dalších 13 knihoven
v regionu a výstupem bude (doufejme, že
krásné) pexeso, složené z těch nejhezčích
pohádkových
postaviček
dětí
z
Jindřichohradecka, které by mělo být
zároveň i odměnou pro vítěze.

Blíží se čas prázdnin a dovolených. Po
několikaletých zkušenostech mohu říct, že
půjčování knih v letním období je
sporadické.
Ve
většině
knihoven
v regionu se v létě výpůjční doba
redukuje, čtenáři si opravdu užívají delší
dny a pobývají více v přírodě. Mluvím
samozřejmě o těch mladších čtenářích,
kteří, když se začne oteplovat, jakoby na
Víte o nějaké akci, kterou Červený kříž
pořádal v poslední době?
Při dětském dni byla dvě stanoviště –
masáž srdce a chůze se slepeckou holí.
Vím, že někteří z Vás se zúčastnili
nějaké další akce?
17. května proběhly v Jindřichově
Hradci oslavy Mezinárodního dne
Červeného kříže; bylo nás 5: Lucie
Běhunčíková, Monika Péčová, Klára
Pecharová, Iva Janíková a Kateřina
Štěrbová;
Další otázky tedy byly směřovány na ně.
A co tam bylo k vidění mimo klasické
první pomoci?
Ukázka vyprošťování zraněného a první
pomoci
při
autonehodě,
výcvik
slepeckých psů, informace o AIDS…
Já o Vás vím, že jste se zúčastnily ještě
jedné zajímavé akce v Lomech u Kunžaku.
Co to bylo?
Týdenní školení Červeného kříže. Učily
jsem se základy první pomoci při všech
možných událostech.
Na co vzpomínáte nejraději?
Na „zásah“. Dostali jsme potřebné
zdravotnické vybavení a odvedli nás do

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Chcete si zasportovat?
Shodit nějaké to kilo navíc?
Máte možnost!
Tenisové kurty ve Strmilově jsou
Vám k dispozici. Informace o provozu
dvorců a možnosti zapůjčení tenisových
raket: Jiří Novotný, tel. 606 254 259.
Pro začínající i pokročilé tenisty zde
každým rokem probíhá tenisová škola
vedená kvalifikovaným trenérem a těšící
se stále většímu zájmu dětí i dospělých.

knihovnu zapomínají a volno vyplňují pro
ně smysluplnějšími aktivitami. Ze srdce
jim přejme krásné počasí a pohyb na
čerstvém vzduchu a u vody. Zalezlí a
v zimě jsme už byli dost dlouho. Však se
zase v září spolu znovu přivítáme v plné
síle a chuti ke čtení! Podobné je to i s těmi
„odrostlejšími“, kteří mají zahrádky a jiné
práce či relaxace venku. I když se o
prázdninách výpůjční doba v naší
knihovně rovněž zkrátí, přece jen nějaká
ta výpůjční hodina bude k dispozici, aby
mohli přijít Ti, kteří bez knih a internetu
být prostě nechtějí nebo nemohou. Dobu,
kdy se nebude půjčovat, využiji
k dobudování elektronického katalogu. Je
třeba zanést do počítače ještě tisíce
knižních svazků.
Tak tedy, jak se bude o prázdninách
půjčovat?

Úterý: 15.00 – 18.00
Pátek: 14.30 – 18.00
Půjčovat se nebude v době dovolené,
kterou plánuji na přelomu července a
srpna.
Hodně sluníčka a příjemně strávené
letní dny Vám přeje
Vlasta Vondrušová z Knihovny Viléma
Martínka ve Strmilově
místnosti, kde leželi figuranti – naši
vedoucí. Byli namaskováni tak, aby
představovali jednotlivé typy ohrožení
života a my jsme musely rozhodnout jak
kterého ošetřit, koho dříve a co počká –
popáleniny,
zlomenina,
astmatický
záchvat,
bezvědomí
způsobené
předávkováním prášky…
A co bylo nejhorší?
Anatomie a závěrečné praktické
zkoušky.
Děkuji za rozhovor.

Vítáme mezi námi
Jiřinu Vodičkovou
Šárku Nesporou
Marii Šimánkovou
Ať se Vám s námi líbí!

Paralely školství aneb historie se opakuje.
Školství zdarma. Tak zněl jeden
z předvolebních taháků levicových stran
(zdarma prý bude téměř vše). Když je školství
zdarma, proč tedy není dostatek míst na
vysokých školách? Proč, když je zdarma, se na
vysokou dostanou podle statistik většinou děti
majetnějších a vzdělanějších rodičů? Proč tedy
školy shánějí peníze na provoz, když je
školství zdarma? Proč obce shánějí peníze na
školy, když je školství zdarma? Samozřejmě,
že školství zdarma je lež jako věž. Není
zadarmo ani školství, ani zdravotnictví, ani
sociální zabezpečení ani…ani…ani…
Tisíckrát bylo řečeno, že než stát vydá
korunu, ať na školství či zdravotnictví, musí
dvě koruny vybrat od daňových poplatníků.
Tisíckrát mnozí uvěřili a uvěří levicovým
slibům, že stát dá něco zadarmo (ono se to tak
hezky poslouchá). Ale historií ověřená pravda
je, že nejlepší je ten stát, který vybírá méně
daní a nechává na daňových poplatnících, aby
sami rozhodovali, jak naložit se svými penězi.
Peníze, o penězích, s penězi, bez peněz.
Skloňují se ve všech pádech. A většinou ti
největší „opovrhovatelé“ hmotných statků je
často hromadí za každou cenu.
Peníze shání také každá obec. Některé lobují
u poslanců, jiné na ministerstvech. Zakládají
se fondy a vyhlašují různé dotační tituly. Ale
jen málo žadatelů uspěje. Peníze shání i
strmilovský starosta. V Jindřichohradeckých
novinách z 18. června 2003 oznámil, že je
zavalen prací a proto zřizuje placenou funkci
uvolněného místostarosty, který se bude starat
o provoz obce. Starosta tak má mít dostatek
času a prostoru pro shánění peněz na
významné
investice
–
kanalizaci
a
pečovatelský dům. Vzhledem k tomu, že se
s výstavbou kanalizace doposud nezačalo,
předpokládáme, že k 9 milionům, které jsme
našetřili v minulých volebních obdobích a
přenechali současnému zastupitelstvu na
kanalizaci, přibývají další finance a
s výstavbou se započne co nejdříve, jak stojí
ve výše zmíněných novinách. Každé oddálení
stavbu prodražuje.
Zpět ke školství. K úvaze o penězích a
škole, porovnání minulosti a přítomnosti nás
přivedly pěkné články strmilovské kronikářky
paní Kubákové s úryvky ze strmilovských
kronik, uveřejněné ve SN r. 1993. Paní
kronikářka zmínila i rozhodování o možné
stavbě školy (měšťanky) ve Strmilově. Tehdy
(na přelomu devatenáctého a dvacátého století)
se v celé nahotě ukázalo, že peníze byly hlavní
příčinou rozhodování, zda stavět novou školu.
Co upřednostnili radní ve Strmilově a co
v Kunžaku, jak se starali o svou mládež, to
nám trochu osvětlí pohled do školních kronik.
Z toho pohledu je zřejmé, že strmilovští to
příliš s náklonností k rozvoji školství v obci
nepřeháněli. Nápisy na mnohých školách,
„OBEC SVÉ MLÁDEŽI“, ve Strmilově do
přílišné obliby nepřišly. Připojujeme se proto
k názoru, že bychom si měli připomínat
minulost, i tu naši, školní.
Úryvky ze školních kronik předkládáme
v původním znění, neupravené, tak, jak je
zaznamenali školní kronikáři. Zaznamenávali i
události, jako např. v té době časté požáry
apod. Některé již byly uveřejněny, ale snad
není na škodu si je zopakovat. Nechceme se
pouštět do odhalování historických pravd, ani
odsuzovat ta která rozhodnutí našich předků.
Mnohdy školní kronika může být v rozporu
s jinými historickými dokumenty. Čtenáři,
pokud nějací budou, mohou porovnat záznamy
kronik s rodinnými anály. Mnozí se mohou
z kronik dozvědět něco o svých předcích. A
mnozí možná nebudou číst.
Počátky vzdělávání ve Strmilově můžeme
jen tušit, vždyť v době založení Karlovy

univerzity (1348) bylo podle odhadů 90% lidí
tehdejší společnosti negramotných. Pro lidi
měli velký význam kazatelé, kteří šířili nejen
slovo boží, ale také základní morální poučení a
principy. Pokud měla obec faru, mohla mít
školu. Zřízení farní školy většinou záleželo na
iniciativě faráře a zájmu farníků. Jako obec,
která má kostel je Strmilov zmiňován v roce
1376. (Dle Uměleckých památek Čech, svazek
třetí P/Š)
První písemná zmínka o tom, že ve
Strmilově byla škola, je z roku 1571, kdy byl
za duchovního ustanoven Jan Scopilius
z Volyně. Městským písařem a ředitelem školy
byl 14 let. V době, kterou nemáme doloženou,
fara ve Strmilově zanikla. Zcela určitě
Strmilov neměl faru a tím ani školu v době
třicetileté války (1618-1648). Nová fara byla
schválena v roce 1698, ale čekalo se, až
inspektor panství Adam z Almštejna, který
úřadoval na Telči, vydá listinu, zabezpečující
chod fary finančně. Dlouhá jednání byla
ukončena, až když se strmilovská obec
zavázala, že chce nově jmenovanému faráři
dle svých možností pomáhat. Dne 21.listopadu
1700 byl farář uveden do úřadu (Dějiny
pražské arcidiecéze). S nově obnovenou farou
byla obnovena i škola .Od té doby už nemuseli
naši předkové se křty, svatbami a pohřby do
Kunžaku. Dle Vlastivědy Jindřichohradecka
z r. 1930 je zmínka o strmilovské škole z r.
1679. V matriční knize katolického
náboženství jsou uvedeni: Jan Novatius písař,
radní a učitel a Václav Jelínek kantor chrámu
sv. Jiljí a sv. Ondřeje. Která informace je
přesnější je těžké posoudit.

„Kniha pamětní školy
Strmilovské založena roku 1871“
V Strmilově vyučoval do roku 1794 učitel
Březina v školní budově číslo 276. Roku 1795
nastoupil učitel Vojtěch Vejvara.
Když počalo školních dítek přibývati,
věnovala obec Strmilovská jednu světnici
v radním domě k vyučování.
Roku 1822 dostavěla se nová 2 třídní škola
na náměstí vedle kostela, té doby byl zde
farářem p. P Josef Šela.
Roku 1835 dne 19. září na den sv. Šebalda o
½ 7 hod. na večer vypukl strašný požár, tak že
v půl hodině bylo celé město v jednom
plamenu, obyvatelé museli z příbytku do polí
utéci, a od žádné strany nebylo přístupu
k hašení, co v stavení a v stodolách bylo vše
popelem lehlo; vyhořel kostel, fara, škola a
136 domů, také 3 osoby uhořely. František
Jelínek v č. 4, František Krbec v č.70 a Anna
Novotná v č. 270.
Roku 1845 stavěla se nová 3třídní škola.
(budova ve které se vyučovalo do roku 1994
tzv. obecná škola).
V této pamětní knize jsou především
informace o změnách v učitelském sboru a
obsazení fary, ale najdeme tam např. informaci
o zřízení školní a obecní knihovny.
V následujícím školním roce přičiněním
řídícího učitele Jana Drábka zřízena byla při
zdejší obecné škole knihovna školní, kterou
tato, ač jiné školy ze zdárného výsledku
školních knihoven již dávno se těšily, až po tu
dobu
postrádala.
Divadelní
ochotníci
Strmilovští, jejichž ředitelem toho času hůře
(výše) uvedený řídící učitel byl, hráli dvě
představení ve prospěch knihovny školní a
sice: “Náš milý venkov“ opereta od J.H. ve 2
jednáních a „U jezera“ opereta ve 3 jednáních.
Poslední opereta tato se zvláštní péčí sboru
učitelského velmi zdařile byla provedena.
Výtěžkem tímto učiněn byl základ k zřízení
školní knihovny. Dále daroval škole důstojný
pan farář Martin Zátka vícero knih, z kterých
však jen malý počet do školní knihovny se
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hodil. Takým způsobem zařízena školní
knihovna čítající ku konci školního roku 1878
mnoho svazků.
Toho roku přistoupila obec Strmilovská co
člen zakládající ku spolku Jihočeských
akademiků „Štítný“ v Praze, kterýžto spolek
brzy na to obci daroval velký počet knih, co
základ k obecní knihovně. Za knihovníka
obecní této knihovny zvolen řídící učitel Jan
Drábek a tak bylo možno, že školní mládeži i
z obecní knihovny, ve které též mnoho knih
pro mládež se nalézalo, knihy byly půjčovány.
Je to neuvěřitelné, ale i následující historka
je v pamětní knize školy zaznamenána.
Hostinský Antonín Myslík, majitel hostince
po W. Hejsovi, chtěje opravovati ve dvoře
studni, objednal pumpaře Molína z Němčic.
Tento přijda odhradil kámen a sestoupil po
žebříku do studně. Když se nevracel, sestoupil
za ním okolo jdoucí soused M. Trousil. Sotva
však přišel na 5. šprsel žebříku, spadl též dolu.
Na pokřik sběhlo se víc lidu a bratr obecního
strážníka Adolf Kada ovázán provazem puštěn
byl do studně. Když žádné znamení nedával
tažen byl zpět bez sebe, při čemž zapřel se o
příční dřeva asi 6 střevíců v hloubí a nemohl
být vytažen. V tom přikvapil jeho bratr Hynek
Kada, obecní strážník a vida bratr, an ve studni
bez života visí, nedal se udržeti, slezl as na 4.
šprsel a chtěje rukou bratru pomoci, sehnul se,
v tom okamžiku však spadl přes bratra dolu.
Adolf Kada byl nato vytažen a pomocí
lékařskou k životu přiveden. Ostatní tří po
velkém namáhání byli kotvou již co mrtvoly
vytaženi. To stalo se 1. dubna 1879.
Pamětní kniha končí konstatováním, že:
„Tohoto roku učiněny při škole větší opravy.
Hlavně pak opravena střecha, zřízeny vrata a
velká skříň na pomůcky učebné.“ (1880-81)
Jako červená nit, táhnou se celou historií
strmilovské školy obtíže, především finanční. Z
čeho plynuly? Z malosti, nepochopení
důležitosti mít v obci školu……

Školní kronika (školy měšťanské)

Již r. 1898 starali se povolaní místní činitelé
o zřízení měšťanské školy chlapecké. Dle
protokolu z 18. září 1898 usnesla se mšrada
(místní školní rada), aby se ve Strmilově
zřídila měšťanská škola chlapecká a to
vzhledem k velkému počtu žáků. Uvádí se
tam: Tato škola má býti prospěšná žactvu
nejen zdejších škol, ale i žactvu obcí okolních.
Má býti i rodičům prospěšná, neboť s velikou
potíží a oběťmi musí vydržovati své děti na
vzdálených měšťanských školách. Má býti
prospěšná i rodičům nemajetným, kteří svým
dítkám, ač často dosti schopným, nemohou
popřáti návštěvu měšť. školy v městech cizích.
Tím takovým žákům zabráněn jest pokrok
v jejich vzdělání pro celou budoucnost na
škodu národa. Město i okolí má dostatečný
počet žáků potřebných k otevření měšťanské
školy chlapecké.
Místní školní rada své usnesení oznámila
obecnímu zastupitelstvu, aby i ono o zřízení
měšťanské školy chlapecké se usneslo a
potřebné kroky učinilo. Obec uvolila se
vhodné místnosti pro tuto školu opatřiti,
rovněž potřebné pomůcky školní obstarati.
Starostou byl Antonín Myslík, jeho
náměstkem František Staněk. Členové m. šk.
rady: Jan Drábek, Jan Kondrys, Ferd.
Tomášek, Jan Šťastný. Se zřízením měšťanské
školy chlapecké ve Strmilově souhlasilo
obecní zastupitelstvo, okresní výbor, okresní
školní rada! Ani do roku 1901 nebylo jednání
skončeno. Mnozí poplatníci obávali se velkého
nákladu spojeného se stavbou nové školní
budovy a vydržování školy a podali počtem 42
protest proti zřízení školy. Okolnosti této se
chopili občané kunžatečtí a dosáhli povolení

školy s pomocí poslance Františka Staňka.
Vystavěli v r. 1902-3 novou budovu a roku
1903 školu měšťanskou otevřeli. Zřízení
měšťanské školy bylo dobrodiní i pro
Strmilov, neboť odtud děti denně pěšky mohly
do kunžacké měšťanky docházeti. Ovšem za
špatného počasí a hlavně v zimě bylo to
spojeno s velkými obtížemi. (Nebyly už tady
položeny základy rivality mezi Kunžakem a
Strmilovem?). Děti zdejší mnoho zkusily, byly
však při tom zdravější nežli děti kunžatecké.
(Ironie?)
Po zřízení školy v Kunžaku nebylo ani
pomyšlení na zřízení školy ve Strmilově.
Kužatečtí občané byli rádi, že školu mají a
strmilovští občané byli také rádi, že ji stavět
nemusí. Tak vyřízen byl protest občanů
strmilovských. Vyhověno bylo oběma
stranám.
Občané strmilovští poznali, že chybili, když
si zřízení školy nechali ujíti. Proto r. 1908
místní školní rada ve schůzi 7. ledna se
jednomyslně usnesla, aby zahájeny kroky ke
zřízení školy byly. Pro vlažnost, nedorozumění
ohledně místa a stavby nové budovy
nedocházelo k cíli. (Pozn. Ve skutečnosti
ošrada nutila obec ke stavbě obecné školy,
poněvadž tato byla ve stavu zbědovaném. Při
této příležitosti přišla k platnosti zase
myšlenka měšť. školy. Obec svorně pracovala,
aby stavba byla oddálena).
V r. 1912 vyvolal tehdejší starosta Dr. Frant.
Kaněra hnutí pro stavbu školy. Místní školní
rada se 26.června 1912 usnesla, aby znova
bylo o zřízení měšť. školy zažádáno. Poměry
byly neobyčejně příznivé. Dr. Kaněra dal
zhotoviti krásné plány pro obecnou a
měšťanskou školu, jež měla státi na Nivce
před chudobincem. V obci vzniklo veliké
kvašení, jež bylo sto zmařiti dílo. Mezi tím
však vznikla světová válka. čímž tato
záležitost školy byla znova oddálena do
nedozírna.
Po převratě byly poměry zakládání škol
měšťanských velmi příznivé. Místní školní
rada již v prosinci 1919 se dovolává zřízení
újezdní měšťanské školy ve Strmilově. Mšrada
počítala se součinností okolních obcí
(újezdem) při event. stavbě školy.

Zřízení školy (měšťanské).
Zemská školní rada v Praze po dohodnutí se
zemským správním výborem výnosem ze
7.února 1921 č. I. 1666/1 ai 1920 č. zšr. 10227
ai 1921 č. I. povolila zřízení měšťanské školy
smíšené ve Strmilově s českým jazykem
vyučovacím za těchto podmínek:
1.
Že bude náležitě redukován počet
tříd obecné školy ve Strmilově – na 3 def.
postupné třídy.
2.
Že bude náklad – pokud nebude lze
jej vložiti do rozpočtu – kryt z dovolených
úspor.
3.
Až se uprázdní místo říd. uč. obecné
školy, přejde správa této na ředitele občanské
školy.
Zřizujíc tuto školu přihlížela zemská školní
rada k tomu, že se polit. obec Strmilov
právoplatně zavázala nésti ze svých prostředků
veškerý náklad spojený se zřízením a
vydržováním řečené školy, pokud tento náklad
podle zákona z 24.II.1873 č. 16 z.z. připadá na
školní obce. Zároveň povoluje zemská školní
rada, aby se škola otevřela ihned, jakmile
usnesení toto vejde v moc práva první třídou.
Druhá třída se otevře začátkem r. 1921-2, třetí
třída začátkem r. 1922-3.
Pro měšťanskou školu bylo zřízeno místo
def. ředitele s funkčním přídavkem 450
K ročně, dále tři místa def. odb. učitelů.
Ohledně ponechání 4. třídy obecné školy
jako zatímní postup. pobočky bude rozhodnuto
dle počtu dětí, na trojtřídní obecné škole
strmilovské zbylých. Na základě výnosu

zšrady shora uvedeného okresní školní úřad
v J. Hradci přípisem ze dne 9.března 1921 č.
666 nařídil otevření 1. třídy měšťanské školy
smíšené dnem 1.dubna 1921.
Vyučování bylo zahájeno 1. dubna 1921
tichou školní slavností za účasti žactva, uč.
sboru, mšrady a obecního zastupitelstva.
Pro první třídu měšť. školy vykázána byla
bývalá šestá třída v radnici. Stalo se tak po
nenákladné úpravě. Za kabinet propůjčila
Záložna ve Strmilově nepatrnou místnost ve
svém domě. Za hříště školní najala obec
pozemek p. L. Kondrysa u farské stodoly.
Kromě jediné učebny, nepatrného kabinetu
v jiném domě a tohoto trávníku neměla škola
ničeho.

Školní rok 1921-2
Druhá třída (měšťanské) školy byla
počátkem září 1921 umístěna do domu č. 286,
jenž patří panu L. Kondrysovi. Obec nákladně
místnost upravila a uzavřela s majitelem domu
smlouvu na 15 let, jež majitelem ani jiným
držitelem domu vypověděna býti nemůže.
Naproti tomu obec může dáti výpověď
kdykoliv. Roční činže obnáší 600 Kč.
Adaptaci provedl Jan Frühbauer, mistr
zednický ve Strmilově, nábytek Jan Kubák,
truhlář ve Strmilově za 12.000 Kč. Místnost i
po úpravě je vlhká, nezdravá, s okny na západ,
položená u rušného rozcestí, takže sotva
dostačí pro účel školní.
Školnictví svěřeno „babičce“ Kubelkové,
bydlící vedle ve vysokém domě za 120 Kč
ročně a volný otop.
Obsazení místa def. ředitele.
V březnovém čísle Věstníku ministerstva
školství r. 1921 vypsán byl poprvé konkurs na
místo def. ředitele a 2 místa pro odbor. učitele.
(I. a II. odbor.)
O místo ředitele žádal odb. uč. ze Stráže nad
N. Karel Skalník, odvolal žádost, když zjistil
stav školy, po domech umístěné. O místa
učitelská nebylo uchazečů. Tudíž vyzněl celý
konkurs na prázdno.
V květnu 1922 vypsán konkurs znova. O
místo ředitele žádal Alois Černý, odb. uč. na
menš. škole v Trnovanech, Stanislav Švehla,
odb. uč. ve Stráži službou na menší škole
v Kaplici, Bohumír Hůlka, odb. uč. v J.
Hradci.
Místní školní rada navrhla terno Černý Hůlka - Švehla a zemská školní rada
ustanovila A. Černého. Když na místo
rezignoval byl ustanoven ředitelem St. Švehla
jako služ. stářím po něm následující.
Stanislav Švehla,
ředitel, se narodil ve Strmilově r. 1891, kdež
začal též choditi do obecné školy. Vystudoval
gymnasium v J. Hradci 1911 a abiturientský
kurs v Praze 1912. Působil na školách v Jindř.
Hradci, Plavsku, Okrouhlé Radouni, jako z.
správce školy ve Velkém Bednárci, ve Stráži
n. N. na obecné i měšťanské škole. Služebně
přikázán od 1.IX.1921 na státní měšťanskou
školu v Kaplici. Dne 1.III.1922 nastoupil do
Strmilova. Zkoušku způsobilosti pro obecné
školy složil v Praze 1915, pro měšťanské školy
v Soběslavi z jara 1921 (II. odb.). Za
přítomnosti předsedy mšr. F Hůlky převzal
11.III.1922 od Fr. Valenty školu uboze
vybavenou.
Inventář školy byl nepatrný. 18 knih
(učebnic) uč. knihovny, 50 knih převzato z
knihovny žákovské obecné školy a 50 knih pro
druhý ročník zakoupeno z darů. Inventář
pomůcek měl 169 kusů.
Zřízením měšťanské školy problémy se
vzděláním dětí neskončily. Vyučovalo se
v naprosto
nevyhovujících
prostorách
v přeplněných třídách. Jak se s tím strmilovští
konšelé vyrovnávali snad příště.
MS ODS Strmilov
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Výsledky voleb do
Poslanecké sněmovny
konaných dne 2. a 3. 6.
2006 v obci Strmilov

Účast voličů:
Počet voličů:
Platných hlasů:
Strmilov:
Č.Olešná:
celkem:

1125
698
65,48%;
43,02%;
62,04%

Počet platných hlasů pro jednotlivé
politické strany, hnutí a koalice

č.1 – Strana zdravého rozumu
9 = 1,29%
č.3 – Balbínova poet. strana
1 = 0,14%
č.5 – Právo a spravedlnost
5 = 0,72%
č.6 – Nezávislí 7 = 1,00%
č.8 – Koruna Česká 3 = 0,43%
č.9 – Občanská demokr.
strana 208 = 29,8%
č.10 – Česká strana soc.
demokr. 188 = 26,93%
č.11 – SNK Evropští
demokraté 8 = 1,15%
č.12 – Unie svobody-Dem.
unie 1 = 0,14%
č.14 – Pravý blok 8 = 1,15%
č.15 – 4 VIZE 0
č.17 – Moravané 4 = 0,57%
č.18 – Strana zelených
36 = 5,16%
č.20 – Komunistická strana
Č. a M. 128 = 18,34%
č.21 – Koalice pro Českou
rep. 2 = 0,29%
č.22 – Národní strana 0
č.24 – KDU – ČSL
86 = 12,32%
č.25 – Nezávislí
demokraté/V.Ž./
3 = 0,43%
č.26 – Strana rovnost šancí
1 = 0,14%

TJ Jiskra Strmilov pořádá 7. ročník fotbalového turnaje

Skauti:
Jedna akce
za druhou

hráčů nad 35 let - za účasti mužstev :

Za pár dní
jsou
tady
prázdniny, ale
skautíci
rozhodně
nezahálejí.
V květnu jsme pořádali již tradiční
lampiónový průvod na památku
vojákům padlým za 2. světové války.
Zakončený
byl
krásným
ohňostrojem. Potěšila nás nemalá
účast malých i velkých zvědavců.
Děkujeme také žirovnickým skautům
a nesení vlajek.
13.5. jsme se jeli podívat do J.
Hradce na záchranku. Ne, že by se
někomu udělalo špatně, nebo tak, ale
prostě nás zajímalo, jak to tam chodí.
Hned týden poté, tedy 20.5. se
konaly
světluškovské
závody
v Žirovnici, na kterých nám holky
ostudu neudělaly a postoupily z 2.
místa do dalšího kola.
Minulou neděli (4.6.) jsme chtěli
potěšit děti a tak jsme jim uspořádali
dětský den. Celé odpoledne se
povedlo a všichni se dobře bavili.
Mako Hojková

Osobnosti Praha
Sokol Studená
Sokol Plavsko
KRAFT Strmilov
(Klub Rarit A Fotbalových Teoretiků)

Sobota 24.6. 2006 začátek v 13,00 hod.
Občerstvení : gril. maso, pr. koňské párky, klobásy, pivo,limo atd.
Po roce můžeme přivítat obhájce loňského vítězství, mužstvo osobností z Prahy.
Na oslavách 750 let Strmilova se vloni představili fotbalisté - reprezentanti :
František Veselý, Petr Herda, Tomáš Skuhravý,
herec Jiří Krytinář a ostatní méně známé osobnosti z Prahy.
Letos přijede mužstvo z Prahy opět ve hvězdném složení (dle aktuálních možností)

Přijďte se podívat na Obecní úřad

28.6. od 15,00 vítání občánků
(Jiřina Vodičková, Šárka Nesporá, Marie Šimánková, Jakub Zedník, Zuzana Coufalová a
Matyáš Popelka)
00

30.6. od 8, rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ
30.6. od 9,30 rozloučení s žáky MŠ

Dovolená lékařů
Lékárna

28.6-15.7.

MUDr. Punčochářová
28.6-15.7.
Zastupuje MUDr. Novák v Kunžaku
(384 399 154)
Po., St., Pá. – od 7.00 do 12.00
Út. a Čt. – od 13.00 do 16.00

MUDr. Matoušková
18.8. – 4.9.
Chcete-li volat Rychlou záchrannou službu,
máte k dispozici tradiční číslo 155. V tomto
případě jste ale přepojeni na operátora v Českých
Budějovicích, který musí vyhledat nejbližšího
lékaře, což je v našem případě Jindřichův Hradec.
Proto je v zájmu co nejrychlejšího příjezdu sanitky
lepším řešením volat ústřednu v jindřichohradecké
nemocnici 384 376 911 a žádat přepojení na
Rychlou záchrannou službu přímo zde.
Za informaci děkujeme paní doktorce
Punčochářové
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Z kroniky
Před osmdesáti lety se 12. 11. ve
strmilovských chalupách rozsvítily první
elektrické žárovky. A. Ratolístka využíval
elektrický proud již v roce 1923, ale
vyráběl si ho naftovým agregátem
převážně pro svoji potřebu. V roce 1925
vzniklo Družstvo pro rozvod elektrické
energie
ve
Strmilově,
zapsané
společenstvo s obmezeným ručením.
Členové družstva složili podle množství
jednotlivých podílů určitou finanční
částku. Podle vyprávění p. L. Kubů byl
jeden podíl buď dvě žárovky, nebo jedna
koňská síla. Aby mohl být přiveden el.
proud od Jindřichova. Hradce, stala se
členem družstva i obec a koupila podíly
za 15 000 Kč. U místní Záložny v r. 1925
uzavřela elektrizační půjčku 16 500 Kč
(uhradila ji r. 1941). Někteří lidé se
obávali, že družstvo zkrachuje a přijdou o
peníze. Kolik mělo družstvo zakládajících
členů není známo, ale v r. 1927 už 185
domácností svítilo elektřinou, byly
zbudovány přípojky do Kunžaku,
Palupína, Bořetína a do Zahrádek. V r.
1936 osvětlovalo ulice Strmilova 28
veřejných světel do půlnoci a od půlnoci
do rána svítilo 10 světel.
V roce 1944 byl předsedou družstva
Adolf Češka, místopředsedou Ferdinand
Kubák, pokladníkem Karel Fridrich,
kontrolorem Petr Duba. Roku 1954
nebyla družstvu povolena činnost, proto
se nekonaly žádné schůze ani valná
hromada. Družstvo mělo 378 členů, v
lednu 1955 bylo rozpuštěno a členům
byly vyplaceny podíly. Posledním
předsedou družstva byl František Dvořák
a pokladníkem Karel Fridrich.
Zavedení el. proudu byla převratná
změna. Paní Tomšíková vzpomíná: „Bylo
mi tehdy sedm let. Celá rodina se sešla v
sednici a čekali jsme, až tatínek otočí

vypínačem. Jásali jsme, jaké je od malé
žárovky velké světlo. Do té doby jsme
psali úkoly u petrolejky, všude se chodilo
potmě. Když jsme drali peří, měli jsme na
stole dvě velké lampy. Dobytek jsme
chodívali krmit s petrolejovou lampou a
museli jsme dávat pozor, aby se
nepřevrhla a nedošlo k požáru. Za krátký
čas tatínek koupil elektrickou řezačku na
krmení pro dobytek a ubyla nám
namáhavá práce s otáčením těžkého kola
ruční řezačky. Kdy tatínek koupil
elektrickou mlátičku, to nevím, ale
pamatuju se, jak se mlátilo cepy.
Brzy po zavedení elektřiny se stala
tragedie. Můj spolužák Jenda Fialů pásl s
kamarády za jejich stodolou na Příhoně
krávy. Starší kluk ho navedl, aby vylezl
na sloup el. vedení. Jenda, chtěl dokázat,
jak je šikovný, vylezl nahoru a někdo na
něj zavolal, aby se chytil drátů. Z
následků jsme byli všichni zděšení.....V
Jedličkově ústavu se bezruký Jenda naučil
vše dělat nohama. Uměl krásně malovat.
Obdivovali jsme jeho plakáty, které
kreslil agrárnímu dorostu na taneční
zábavy. My bysme tak pěkné plakáty
neudělali ani rukama. Vzpomínám si na
malovaný plakát k otvírání parku, který
jsme asi před 70 lety jako mladí agrárníci
upravili. Škoda, že jsem si nějaký jeho
obrázek neschovala.“
Dnešní mladí lidé, budou možná
jednou vzpomínat, jak se před deseti lety
dokončovala plynofikace. Kdo chodil do
školy v r. 1994 si možná pamatuje, že byl
4.11. 1994 ve 14 hodin ve školní kotelně
slavnostně zapálen plyn.
Každá novinka jednou zevšední a
stane se samozřejmostí. Před pěti lety se
na okolních silnicích a cestách objevily
první žluté značky pro cyklisty a lidé si na
ně zvykli stejně jako na cesty pro pěší

Jedna z institucí, která se nachází na
příjemném strmilovském náměstí a je k
dispozici široké veřejnosti ve všední dny i
o sobotách, je Česká pošta s.p.
Pošta – poštovnictví, to je pojem starý
jako lidstvo samo. Odjakživa měli lidé
potřebu předávání zpráv a s rozvojem
civilizace se potřeba stávala nutností.
Tisíciletý nepřetržitý vývoj od prvotního
využití ohňů, bubnů,, systému nahodilých
poslů dospěl v 1. polovině 18. století k
zestátnění poštovnictví v habsburských
zemích. A vývoj postupoval dál, od
sběren dopisů, zavedení poštovní známky,
poukázky, využívání koňů, později
železnic, automobilů a letadel… Zároveň
s poštou se vyvíjel telegraf a telefon.
Po roce 1989 se dělí tzv. „spoje“ na
samostatné podnikatelské subjekty: „SPT
Telecom“, „Českou poštu s.p.“ a
„Poštovní novinovou službu“. Dochází k
omezení státních zásahů do řízení
podniku, otevírá se prostor pro
konkurenci. Protože je Česká pošta
samostatně hospodařící subjekt bez dotací
státu, s odvodem do státního rozpočtu,
přistoupila k poskytování dalších tzv.
obstaratelských služeb. Takže na poště v
Strmilově si můžete nejen zakoupit

známku, kolek, dálniční známku, pohled,
los, poslat dopis, balík, složenku, vybrat
nebo uložit peníze, vsadit Sportku, dobít
mobilní telefon, ale je vám též nabízena
možnost uzavřít smlouvu o stavebním
spoření, životní pojištění, penzijní
připojištění, pojištění domácností, budov,
zákonné pojištění vozidel, můžete zde
požádat o Home credit spotřebitelský úvěr
a celou škálu dalších produktů Poštovní
spořitelny.
Historie pošty Strmilov sahá dle
informací poskytnutých paní Kubákovou
(čerpala z místní kroniky) do roku 1843,
kdy zde byla zřízena první sběrna dopisů.
Od roku 1851 zde fungoval již první
poštovní úřad. Poštovní úřad se v období
let přemisťoval na různá působiště, byl i v
budově pí Holé na Braně. V současných
prostorách jsme po rekonstrukci od roku
1993.
Služby na nové poště Strmilov
poskytuje 7 doručovatelů, 1 střídač a 4
provozní
pracovníci
vč.
vedoucí.
Obslužnost naší pošty zahrnuje poměrně
rozsáhlé území od České Olešné,
Střížovic, přes Lomy, Nový Svět,
Valtínov, Heřmaneč, Horní Němčice,
Horní Pole až po Panské Dubenky v kraji

turisty vyznačené před šedesáti lety.
Vybudování cyklotras uhradil z větší části
stát, finančně přispěly jednotlivé obce,
turistické
cesty
vyznačili
obětaví
dobrovolníci, členové Klubu českých
turistů.
Ve Strmilově byl Klub českých turistů
založen v roce 1946, 5.8. se z podnětu
pana Danihelovského z J. Hradce sešel
sedmičlenný přípravný výbor, ale
ustavující schůze se konala až 19. 5. 1947.
Klub měl 29 členů, předsedou byl zvolen
Adolf Češka, dalšími členy výboru byli
Karel Michal, jednatel Antonín Kofroň,
pokladník Karel Fridrich, značkař
František Dvořák, Lubomír Ratolístka,
Stanislav Piskáček a ředitel školy
Stanislav Švehla. V červenci. 1947
projednali vyznačení turistické stezky
Hejtman – Budkov – Strmilov – údolím
Hamerského potoka k Doupníkům – V.
Jeníkov – V. Lhota – Hradisko, ke
kterému vedlo značení Klubu českých
turistů Telč. Cestu vyznačili v červenci
1948 p. Kryzánek a Benda z J. Hradce.
Klub pořádal vycházky do okolí, ve
škole byla zřízena turistická ubytovna.. V
r. 1948 ji využili skauti z Kolína a na
rozcestí k Č.Olešné pořádali i pro
veřejnost táborák s veselým programem.
Činnost klubu ukončilo nařízení, spojit
všechny tělocvičné organizace v jednu. 3.
dubna 1948 byl utvořen akční výbor,
který měl ze spolku vyloučit nespolehlivé,
protistátní, tj protikomunistické členy. Z
klubu turistů nebyl nikdo vyloučen, ale
majetek klubu byl předán v prosinci 1948.
O další činnosti strmilovských turistů
kronikář Piskáček nic nenapsal.
Za informace děkujeme
paní kronikářce L. Kubákové

Česká pošta
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Vysočina. Celkem naši doručovatelé
denně navštíví cca 2500 domácností v 38
obcích a místních částech. Kromě toho
jsou naše služební vozidla využívána k
doručování balíků i v obcích, kde se
nachází pošta s místním doručovatelem, a
to ve Strmilově, Kunžaku a Studené.
Všichni naši zaměstnanci jsou vstřícní
k požadavkům zákazníků. Pokud není
adresát zastižen, má právo se obrátit
prostřednictvím
telefonního
čísla
uvedeného na zanechané výzvě na poštu a
dopis, balík atd. je mu na základě jeho
požadavku znovu dán k doručení. Byli
bychom rádi, aby zákazníci této možnosti
využívali, stejně jako možnosti doslání
konkrétní zásilky na jimi určenou adresu.
Českou poštu očekává další vývoj,
určitě se však nestane, že bychom se
novým trendům nepřizpůsobili, naopak se
vždy budeme snažit obsloužit naše
zákazníky a vyhovět jejich požadavkům k
oboustranné spokojenosti.
Vaše pošta Strmilov

Mše v kapli sv. Anny
u České Olešné

30.7. od 11.00

Poděkování voličům.
Občanská demokratická strana děkuje všem voličům, kteří i přes velmi negativně vedenou volební
kampaň ČSSD přišli k volbám a dali hlas ODS. Pro mnohé voliče rozhodování komu dát hlas jistě
nebylo snadné. Vyznat se v té snůšce, polopravd, nepravd a promyšlených lží z dílny ČSSD v předvolební kampani, dalo zabrat.
O to větší dík voličům ODS.
Místní sdružení ODS ve Strmilově.

Kam jdou naši deváťáci?
Jistě jste si to již přečetli na tablu ve výloze prodejny Jednota v průchodu k dětskému hřišti, ale takto je to přeci
jen trochu přehlednější:
Michaela Berková: Gymnázium (Jihlava)
Marek Čeloud: SOU Mechanik elektronických zařízení
(Sezimovo Ústí)
Markéta Hojková SOŠ obchodu a služeb (Telč)
Tomáš Holec: SPŠ stavební (České Budějovice)
Jitka Krbečková: SPgŠ (Prachatice)
Lukáš Kubín: SOU elektrikář (Jindřichův Hradec)
Martin Lehejček: Polygrafie (České Budějovice)
Karel Marek: SOU elektrikář (Jindřichův Hradec)

Petr Michálek: Obchodní akademie T.G.Masaryka –
ekonomické lyceum (Jindřichův Hradec)
Michal Němeček: Opravář zemědělských strojů (Dačice)
Michala Nořinská: zahradnice (Třešť)
Veronika Procházková: Gymnázium V. Nováka (J. Hradec)
Zdeněk Popelka: Obchodní akademie T.G.Masaryka
(Jindřichův Hradec)
Petra Soukupová: OTIŠ (Dačice)
Vladimír Vondruš: Gymnázium V. Nováka (J. Hradec)

Po loňském zkušebním „nultém“ ročníku proběhl 10. června v hotelu Komorník „1. ročník Turnaje nadějí“, kdy ve cvrčkovi
soutěžili hráči mladší 18 let. Nejmladším účastníkem turnaje byla Nikolka Dušková (nar. 5.8.2002). Celkem se sešlo 21 borců, kteří
byli rozděleni do 3 kategorií. Na stupních vítězů stanuli:
V kategorii 7-12 let
V kategorii 13-18 let
V kategorii 1-6 let
1. Vendula Janáková
1. Miloslav Křišta ml.
1. Jan Jelínek
2. Martin Křišta
2. Martin Tuček
2. Michala Lovětínská
3. Filip Jonáček
3. Jiří Vaněk
3. Stanislav Jonáček
Spolek hráčů cvrčka děkuje generálnímu sponzoru – Obecnímu řadu ve Strmilově, panu Janu Kubákovi st. za poháry pro vítěze i
dalším sponzorům, jejichž podpora pomáhá udržovat tradici této hry stále živou a kvetoucí!

Rozhovor…

V noci ze 17. na 18. června se z východního cípu Strmilova linula hudba
– co se to dělo?
Vdávala se kamarádka a tak jsme s přáteli trochu slavili…
Jak se slaví svatba – v lékárně?
Předně – už to není lékárna, ale „Restaurace pod Šibeňákem“.
Z původní lékárny vlastně nezbyl „kámen na kameni“. Celá stavba je po
kompletní rekonstrukci, další části byly přistaveny. Vznikly tak ideální
prostory pro potřeby penzionu i pro takovéto malé oslavy.
Znamená to, že se dovnitř podívají jen hosté penzionu?
V žádném případě! Do budoucna plánujeme vybudovat nekuřáckou
restauraci, která bude zároveň o víkendech sloužit jako jakási cukrárna –
kavárna. Vidíme, jak takové zařízení ve Strmilově chybí.
Cukrárna? Sedět v místnosti s dětmi ale moc příjemné není…
To moc dobře vím – mám tři děti! Proto je za restaurací malá venkovní
terasa a do budoucna plánujeme vybudovat i dětský koutek.
Takže kdy se můžeme těšit?
Papírování stavebního úřadu neurychlíme, takže to odhaduji tak na
polovinu července.
Děkuji za rozhovor.

Pro zasmání na závěr – nalezeno na internetu…
Seděli jsme s kamarády v hospůdce a přišla řeč na to, že v
pivu jsou údajně ženské hormony. Tak jsme se rozhodli,
že to vědecky probereme. A tak každý z nás (z čistě
vědeckých důvodů!) vypil 8 piv. Na konci jsme k našemu
zděšení zjistili následující skutečnosti:
1. přibrali jsme na váze,
2. spoustu jsme toho namluvili, aniž bychom řekli něco
podstatného,
3. měli jsme problémy s řízením.
4. bylo zhola nemožné logicky přemýšlet.
5. nepodařilo se nám přiznat chybu, i když bylo naprosto
jasné, že se stala.
6. každý z nás věřil, že je středem vesmíru.
7. měli jsme bolesti hlavy a žádnou chuť na sex.
8. naše emoce se daly jen stěží ovládat.
9. drželi jsme se vzájemně za ruce.
10. a každých 10 minut jsme museli na záchod a to
všichni najednou.
DALŠÍ KOMENTÁŘ JE ZBYTEČNÝ
PIVO ŽENSKÉ HORMONY OBSAHUJE!
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