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Milý čtenáři,

zdravíme Tě v tento zasněžený čas.
Jarek Nohavica zpívá v jedné písni
„…čtvrtý měsíc v jednym kuse furt
prosinec!“ A přitom OSN vyhlásilo
letošní rok rokem boje proti desertifikaci.
Když jsme toto slovo slyšely poprvé,
tak nás, milý čtenáři, napadlo něco o
dortících, ale to se nám jen smíchala dvě
podobná slovíčka – dessert a desert. To
první je skutečně jídlo, které se přináší,
když už je sklizeno (fr.: desservir) ze
stolu, tedy nějaký ten dortík či jiný
zákusek. To druhé znamená poušť.
Ani není třeba navštívit
Afriku, aby si člověk dokázal
představit, co to je poušť. Písek.
Moc písku. Písku jemného jako
prach, nevhodného na stavební
účely, písku, který se boří pod
nohama a neumožní udělat
pořádný krok. Písku, který je ve
dne rozpálen tak, že i místní hadi
se
naučili
plazit
takovým
způsobem, aby se ho nemuseli
dotýkat. V noci se teplota blíží
skoro k nule.
Jen Sahara je velká skoro jako
celá Evropa. A dohromady je to
třetina
pevného
zemského
povrchu. Více než 4 miliardy
hektarů planety. A také místo, kde
žijí dvě miliardy lidí a polovina z
toho je rozšiřováním pouští přímo
ohrožena.
Před dvanácti lety se lidé
dohodli, že je zapotřebí něco dělat,
protože pouště se rozšiřují a lidé
žijící na jejich okraji potřebují
pomoc od nás, kteří tímto
problémem
zatím
ohroženi
nejsme,
nebo si to alespoň
nepřipouštíme. Jenže ten jemný
písek zvednutý ze Sahary létá po
celé planetě. Až miliarda tun tohoto
jemného prachu způsobuje dýchací obtíže
až v Severní Americe. Korálové útesy v
Karibském
moři
byly
poškozeny
mikroorganismy, které s tímto prachem
přiletěly z Afriky. A nepřímo – tak jako
před sto lety lidé z Evropy odcházeli za
lepším živobytím do Ameriky, tak dnes
přichází k nám lidé za lepším živobytím z
třetího světa. Tyto oblasti patří k
nejchudším na světě.
Globalizovaný svět
nabízí
ale
možnosti mnohem účinnější pomoci, než
stěhování. Jedna jediná studna dokáže
zachraňovat lidské životy. Obyčejné
okapy na střechách umožní zachytávat
dešťovou vodu. Zástěny (ne nepodobné
tomu, co bývá u nás v zimě v polích u

silnic) dokáží zabránit písku, aby
zaplavoval úrodnou půdu na kraji
pouští. Zavodnit poušť je těžké, ale
možné. Když ale nejsou peníze či
schopnosti, je jedinou šancí vykácet
lesík a mít na rok či dva políčko, než i
toto území zbavené stromů pohltí poušť
a bude nutné kácet zase jinde. Česká
republika pomáhá lidem v Mongolsku, v
Etipoii, v Burkině Faso a právě o podobě
konkrétní české pomoci těmto státům je
výstava v domě OSN v Praze na
Smíchově. Proti rozšiřování pouští je

potřeba bojovat, protože tam, kde se
rozšiřuje poušť, tam mizí místo k životu.
V naší zemi pouště téměř neznáme a
pokud někde nějaká malinká je (třeba u
Brna), chráníme ji jako zajímavý
ekosystém. Známe vlastně jen pouště
kdesi uvnitř nás. Místa v našem nitru, kde
se také střídá horko a mráz, místa, která
ubližují nám i lidem okolo nás. Místa,
která brání životu nejen v nás, ale i ve
vzdálenostech, ve kterých bychom to
nečekali.
Proti rozšiřování pouští je potřeba
bojovat, protože tam, kde se rozšiřuje
poušť, tam mizí místo k životu.
Dostatek sil v celém
Mezinárodním roce pouští Ti přejí
Tvé Strmilovské Noviny
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Rozpočet obce Strmilov na rok 2006
Příjmy (Kč)
Daň z příjmu – FO 1.910.000,Daň z př. – podnikatelů
520.000,Daň z př. – zvl. sazba 110.000,Daň z př. – PO 2.127.000,Daň z př. – PO za obec (průb.)
360.000,Daň z přidané hodnoty
3.700.000,Daň z nemovitostí 851.000,Dotace se SR 397.000,Správní poplatky 80.000,Poplatek za znečišť. ovzduší
3.000,Poplatek ze psů 52.000,Poplatek za rekr. pobyt
160.000,Poplatek z ubyt. kapacity
42.000,Poplatek za už. veř. prostr.
70.000,Poplatek ze vstupného 40.000,Poplatek za komunální odpad
740.000,Poplatek za hroby 2.000,Poplatky z vnitřní správy
310.000,Za třídění a prodej odpadů
60.000,-

Místní hospodářství
Výdaje (Kč)
1.280.000,Nájemné za půdu 8.000,Hasičský záchr. sbor (mimo
Lesní hospodářství 80.000,SDH) 95.000,Rybniční hospodářství 60.000,Obecní
zastupitelstvo
Příspěvek na poj. prodejny
1.282.000,20.000,Veřejná správa 2.290.000,Silnice, chodníky 800.000,Základní škola, školní jídelna
Vodní hospodářství 150.000,1.600.000,Kanalizace 90.000,Mateřská
škola 270.000,Knihovny 361.000,Daň z příjmu PO za obec
Kultura celkem (kino, noviny,
(průb.) 360.000,pěv.sb) 90.000,Osobní auto na OÚ (leasing)
Sbor pro obč. záležitosti
68.000,(vč.vítání) 30.000,Počítače + programy na OÚ +
Místní rozhlas 35.000,nábytek 180.000,Obecní policie 295.000,Územní plán obce (II.Komunální odpady 890.000,IV.etapa) 262.000,Veřejná zeleň 180.000,Mandátní
smlouvy 137.000,Klub důchodců 14.000,DPS – splátky půjčky a úroků
Dary důchodcům (ryby)
552.000,30.000,ZTV na rod. Domky Bytové hospodářství 120.000,dokončení výstavby 710.000,Veřejné osvětlení 190.000,ZTV
– splátky půjčky a úroků
Hřbitov 30.000,568.000,Příspěvky spolkům a org.
Příjmy celkem 13.397.000,80.000,Půjčka na ZTV 710.000,Výdaje celkem: 13.397.000,Příspěvky na práci s mládeží
příjmy s dofinancováním
80.000,14.107.000,Sport (mzdy a odvody hala,
tělocv.) 110.000,Schváleno zastupitelstvem obce Strmilov dne 29.12.2005 usnesením k bodu č. 14
Pronájem pozemků 25.000,Příjem z výh. hr. přístrojů
2.000,Vodné, stočné 80.000,Rybniční hospodářství 60.000,Lesní hospodářství (vč. paliva)
150.000,Pronájem tělocvičny a hřiště
80.000,Pronájem kulturního domu
95.000,Pronájem bytů (vč. DPS)
487.000,Služby za užívání bytů (vč.
DPS) 104.000,Ostatní pronájem (doktorky)
240.000,Příjmy v knihovně 10.000,Prodej ostatních pozemků
240.000,Úroky (vč. EKOskládky)
200.000,Dotace od Úřadu práce
90.000,-

WWW.NOVAPRAVIDLA.CZ
No, zas tolik billboardů ve Strmilově není.
A já okolo toho na parkovišti za Kulturním
domem chodím každý den. A tak jsem si
řekl, že podlehnu reklamě a podívám se, co
se děje. Tedy: Od 1. července 2006 nabude
účinnosti nový Zákon o silničním
provozu.
Z toho nejdůležitějšího vybírám:
Výrazně
se
zvyšují
pokuty
(2 - 750 tisíc korun);
státní i městská policie má právo na
místě odebrat řidičský průkaz za požitý
alkohol či drogy, dále za odmítnutí
dechové zkoušky či odmítnutí lékařského
vyšetření na drogy či alkohol; v případě,
že řidič chce jet dál, může policista
nasadit na auto „botičku“, nebo nechat
auto odtáhnout;
- povinné autosedačky pro děti (menší
než 150 cm, lehčí než 36 kg) na všech
silnicích. Výjimky jsou v případě, že má
člověk tři a více dětí, takže se mu
autosedačky do auta nevejdou. To ale
platí jen do roku 2008 – pak buď nové
auto, nebo část rodiny musí hromadnou
dopravou.
- cyklistické přílby povinně pro cyklisty
mladší 18 let;

zákaz telefonování za jízdy i držením
telefonu mezi ramenem a hlavou;
- při vjíždění na kruhový objezd se
znamení o změně směru jízdy nedává, při
vyjíždění ano;
- zákaz tzv. „antiradarů“;
výměna starých řidičských průkazů:
- vydané 1964 - 1993 do 31.12. 2007
- vydané 1994 - 2000 do 31.12. 2010
- vydané 2001 - 2004 do 31.12. 2013.
A především:
BODOVÝ SYSTÉM
Body neuděluje policie. Ta jen vyšetří
a zdokumentuje situaci a pošle vše
příslušnému správnímu orgánu. Počet
bodů eviduje Obecní úřad.
Po roce bez bodového přestupku je stav
snížen o 4 body, za tři roky tedy „čisté
konto“. Lhůta pro odpočet ale neběží u
těch, kdo mají zákaz řízení.
za 12 bodů bude odebrán řidičský
průkaz, nový je vydán po přezkoušení
(netřeba opakovat autoškolu).
Z bodového systému vybírám:
řízení vozidla bez patřičného řidičského
oprávnění - 7 bodů;
řízení vozidla pod vlivem alkoholu nad
0,3 ‰ či jiné návykové látky - 7 bodů
-

-

-

-

(méně nebo rovno 0,3 ‰ - 3 body);
odmítnutí
dechové
zkoušky
či lékařského vyšetření - 7 bodů;
způsobení dopravní nehody, při které
došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na
zdraví - 7 bodů;
nezastavení vozidla při nehodě se
škodou nad 50.000, usmrcení či zranění
osob, neohlášení či opuštění místa
nehody - 7 bodů (menší škoda - 3 body);
vozidlo technicky nezpůsobilé - 5 bodů
překročení rychlosti ;
- o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h
a více mimo obec - 5 bodů;
- o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h
a více mimo ni - 3 body;
- o méně než 20 km/h v obci nebo
o méně než 30 km/h mimo ni - 2 body
nedání přednosti v jízdě, či chodci na
přechodu - 4 body;
telefonování za jízdy - 3 body;
jízda bez pásů, cyklistické přílby či
dětské autosedačky - 2 body ;
jízda bez světel - 1 bod;
„běžné přestupky (porušení zákazu
stání, předjíždění apod.) - 1 bod.
Z webových stránek v titulku uvedených
vybral JFP

Dobrá zpráva pro občany z České Olešné! Poprvé po mnoha letech se podařilo dostat
kvalitu pitné vody v obou vodovodech v České Olešné do zákonem stanovených limitů. Hodnocení
výsledků rozborů Zdravotního ústavu z Jindřichova Hradce z 15. února zní:
Ve všech vyšetřovaných kritériích je pitná voda v České Olešné
hygienicky i jakostně nezávadná.

Březen – měsíc internetu a jiné informace
z knihovny…
Knihovna Viléma Martínka připravila
jako již tradičně pro své čtenáře a ostatní
uživatele několik zajímavých akcí. Hlavní
téma letošního března je schováno pod
heslem „Na úřad přes internet“.
Tvůrci nyní již 9. ročníku projektu
Března - měsíce internetu by rádi
upozornili veřejnost na to, že již existuje
dost úředních webů a aplikací, které ušetří
zájemcům čas a poskytují množství
užitečných informací.
I na našich obecních webových
stránkách www.strmilovsko.cz je nově
zřízena sekce s povinně zveřejňovanými
informacemi s hlavičkou Obecní úřad, ve
které najdete mimo jiné i úřední desku,
oznámení OÚ, jednání zastupitelstva,
poplatky, vyhlášky, členy komisí a
výborů, rozpočet obce, formuláře,
kontakty a možností, kam se obrátit se
svými žádostmi, připomínkami a různými
podáními atd. Na stránkách se neustále
pracuje a průběžně se doplňují. Pro
zájemce o podrobnější informace nebo jen
o okouknutí našeho webu, případně pro
vznesení
připomínek
je
možnost
v knihovně v níže uvedené hodiny,
písemně nás můžete oslovit i přes internet
na adrese knihovna@strmilovsko.cz.

Výpůjční doba a provozní
doba internetu :
Út: 15.00 - 18.00 hod
St: 12.30 - 15.00 hod
Pá: 14.30 - 19.00 hod
A co nás tedy v průběhu března až
dubna ještě jiného čeká?
•
Tématicky zaměřené besedy se
žáky ZŠ (jedno z možných témat bude i
95. narození Václava Čtvrtka)
•
Malá školení na internet pro
dospělé zdarma (dřívější akce se velice
osvědčily, zvýšil se o ně zájem a staly se
prakticky již tradicí)
•
Soutěže literární i výtvarné pro
děti (nejen na „čtvrtkovské“ téma)
•
Den s Andersenem (201. výročí
narození H. CH Andersena oslavíme jako
mnoho knihoven v republice s našimi
dětmi již podruhé v týdnu od 27. března
do 7. dubna nad pohádkami v knihovně)
•
Internet zdarma je stále, poplatek
za opotřebení počítače, asistenční služby
aj. se v průběhu měsíce března snižuje na
5,- Kč za každou započatou půlhodinu

A ještě jeden komentář ke
knihovnickému roku 2005…
KNIHOVNÍ FOND (celkem 9 377 sv. )
Loňský rok zaznamenal docela velkou
změnu ve stavu knihovního fondu.
Přírůstky knihovních jednotek čítaly na

907 nových svazků, došlo také k
aktualizaci KF a s ním spojenému
vyřazování opotřebených knih, a sice o
vykázaných 149 svazků, což zase není až
tak moc. Oproti roku 2004 je celkové
navýšení fondu v roce 2005 – o 758 kn.
sv. – docela velké.
Nejvíce přírůstku zaznamenala v KF
beletrie pro dospělé – 678 sv., další dva
tématické doplňované oddíly - naučná lit.
pro dospělé – 93 sv. a mládež beletrie –
87 sv. jsou v doplňování celkem v
rovnováze, mládež naučná – s přírůstkem
49 sv. by potřebovala ještě více doplnit a
je nutné se na tento tématický oddíl
v dalších letech zaměřit.
ČTENÁŘI a UŽIVATELÉ
INTERNETU
(celkem 2 510 uživatelů)
V roce 2005 získala knihovna stejný
počet čtenářů jako v předchozím roce
(160).
Návštěvnost knihovny se
prakticky nezměnila. I když
akce poskytování internetu
zdarma (platí se pouze
opotřebení
počítače,
asistenční služby apod.),
kterou jsme zahájili již
v září 2004 (a s tím
spojené zřízení dalšího
uživatelského místa u
nového
počítače
s internetem)
k
návštěvnosti zajisté také
hodně přispěla, myslím si,
že lidé zatím do knihovny
stále chodí přece jen více
číst, než surfovat po
internetu. I přes tento
můj postřeh je internet
v provozní
době
knihovny velice dobře
využíván a málokdy
jsou uživatelská místa u
počítačů nevyužita.
VÝPŮJČKY a MEZIKNIHOVNÍ
VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
(celkem 13 762 výp.)
V celkovém počtu výpůjček nedošlo
oproti minulému roku ke znatelným
změnám. Mírně se sice jejich počet
navýšil (celkem o 227 sv.), ale
v jednotlivých kategoriích došlo k velkým
změnám. I když velký podíl na
výpůjčkách mají stále v knihovně i
periodika, počet těchto výpůjček se tento
rok snížil o 944. To ovšem vůbec nevadí,
protože zase na druhou stranu bylo
nakonec celkově více výpůjček knih (o
1174 sv . více než minulý rok).
Vliv na zvýšení počtu knižních

výpůjček má jako vždy samozřejmě
bohatě doplňovaný fond ve formě vlastní
akvizice
(nákup
apod),
dále
pak meziknihovní výpůjční služba v MěK
v Jindřichově Hradci (celkem o 60 sv.
více než předchozí rok) i jiných
knihovnách i nově prostřednictvím
výměnných souborů (7 souborů, v nichž
bylo 131 kn. sv.). Tento způsob výměny a
shánění knih se již dříve velice osvědčil.
Čtenářům se tak rozšířila možnost výběru
a výpůjček nové literatury, čehož
následně rádi využili.
AKCE
Počet AKCÍ knihovny je téměř stejný
jako v roce 2004 a zahrnula jsem do nich
zejména besedy pro děti
ZŠ, školení na internet,
celkem 4 výstavy (např.
výstavu
historických
dokumentů a fotografií
„750 let od první
zmínky o Strmilovu“
apod.) a jiné akce a setkání,
která minulý rok poznamenalo právě
již zmíněné 750. výročí Strmilova.
Knihovna
byla
také
spolupořadatelem výstavy obrazů a
kreseb pana Zbyňka Honzala.
Poprvé se Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově v roce 2005
zapojila do celostátního projektu
Den/Noc s Andersenem 29. 3.
2005. Setkáním s dětmi nad knihami
a pohádkami slavného pohádkáře,
ale i jinými, oslavila 200. výročí
narození H. CH. Andersena.
Následně se uskutečnilo několik
besed, výstav z dětských prací na
pohádkové téma a též soutěží, jejichž
účastníci byli po zásluze pohádkově
odměněni.
Velice
dobrým
počinem
bylo
přihlášení
webových
stránek
www.strmilovsko.cz
do
dnes
již
mezinárodní soutěže Juniorinternet. Tuto
soutěž pořádají a vyhodnocují za podpory
několika státních a vzdělávacích institucí
(včetně Ministerstva informatiky), firem a
organizací sami mladí lidé, kteří se o
Internet zajímají nebo přímo vytvářejí
některé internetové projekty. Naše
webové stránky v této soutěži dostaly
zvláštní cenu ministra informatiky
Vladimíra Mlynáře.
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Kores Praha spol. s r.o.: 10 let ve Strmilově!!!
Výrobní závod firmy Kores vznikl ve
Strmilově v létě 1996. Tehdy zde začalo
pracovat 10 lidí, na přelomu 1996/97 tu
bylo již 20 zaměstnanců. V průběhu roku
1997 se rozjížděla sériová výroba a
v listopadu 1998, kdy jsem přišel do
Strmilova já, zde pracovalo již 44 lidí.
V průběhu roku 1999 dosáhl celkový
počet spolupracovníků celé české
společnosti (včetně pražského střediska)
již šedesátky. Nyní, začátkem roku 2006
máme dohromady přes 80 přímých
spolupracovníků (ve Strmilově 70,
v Bořetíně 4 a v pražském obchodním a
marketingovém středisku 7). K tomu je
nutno připočítat řadu dalších pracovních
příležitostí, které se závodem Kores ve
Strmilově souvisí (domácí práce, strážní
služba, řemeslníci a služby v místě).
Hlavním sídlem firmy KORES
PRAHA spol.s r.o. je a vždy byl Strmilov!
Mým osobním cílem je zachování a
rozšíření tohoto výrobního místa v rámci
švýcarského koncernu Kores (KHZ).
V minulých deseti letech se zde hodně
opravovalo, upravovalo a i jinak
budovalo. V budoucnu se soustředíme

hlavně na nové výrobní technologie a na
stavbu moderní skladové haly s vlastní
dopravní cestou.
Letos je velký volební rok. Využijte
prosím příležitosti říci svůj názor. Jděte
k volbám! Volte podle Vašich přání a
představ! Nezapomeňte však také na malé
a střední podnikatele, na jejich potřeby.
Jsou to právě oni, kteří zajišťují vaši
životní úroveň v místě. Přichází období
velkých slibů (od mocných, kteří moc
osobně moc potřebují). Volte prosím
s rozvahou a myslete při tom na vlastní
budoucnost a vlastní jistoty zde, ve
Strmilově.
Naše přání do roku 2006: úzká a
plodná spolupráce s obcí Strmilov při
stavebním projektu „nová skladová hala“.
Tento projekt slouží pro zajištění
budoucího působení firmy Kores ve
Strmilově. Je to investice pro budoucnost!
Sousedům jsme ochotni vyjít novým
situováním haly co nejvíce vstříc
(vzdálenost od sousedních parcel více jak
10 metrů), dále pak projektovým
návrhem: „nová příjezdová cesta“. Zatím
je to však cesta plná trní (financování

projektu a řešení vlastnických práv).
Dopravní obsluha je ožehavý problém.
Výrobní závod s omezenou dopravou
nemůže dlouhodobě existovat!!! Návrhy
na přemístění závodu na okraj obce jsou
naprosto nereálné. Pokud chceme ve
Strmilově zůstat a nadále se rozvíjet, je to
možné pouze na současném místě.
Co ještě potřebuje podnikatel v obci?
Pracovníky s odborným vzděláním a se
znalostí
cizích
jazyků.
Fungující
infrastrukturu: telefony, internet, voda,
elektřina, dopravní cesty, služby v místě.
Váš
Mag. Michael Steiner
jednatel firmy KORES PRAHA s. s.r.o.
P.S. Často se mne lidé ptají: „Kdo jsi,
odkud přicházíš a kam jdeš?“ Tedy
stručná odpověď: narodil jsem se v Praze
(dávno), maturoval jsem v Praze
(strojařina), universitu jsem vystudoval
v Innsbrucku (sociální a hospodářské
vědy), mám čtyři syny a ač jsem pražský
Vídeňák, našel jsem domov zde, ve
Strmilově.

Fotbalové ohlédnutí
Jeden rok skončil a další začíná, to je
čas k bilancování a skládání účtů. Proto se
zde chceme ohlédnout za první polovinou
fotbalové sezóny. Začneme u těch
nejmenších. Obnovený oddíl minižáků se
s vervou pustil do soubojů se soupeři, a
přesto, že pro některé z žáčků to bylo
první setkání s opravdovým fotbalem na
nalajnovaném hřišti, začal se brzy
počáteční chaos měnit v určitý systém a
pořádek, a to hlavně díky trenérům
Martinu
Novákovi
a
Miroslavu
Dohnalovi, kteří se svým svěřencům s
obdivuhodnou trpělivostí věnují a
pomáhají jim odhalit tajemství a krásy hry
zvané kopaná.
A jak že si ti nejmenší po svých
porážkách i vítězstvích stojí:
1 J. Hradec A
6 0 0 82:3 18
5. Kunžak
3 0 4 37:37 9
6. Strmilov
2 0 4 27:39 6
8. Popelín
0 0 6 2:134 0
Další věkovou kategorií jsou mladší a
starší žáci. Ti bojují společně v krajské
1.A třídě a dá se říci, že jejich cíl, kterým
je udržení se v soutěži a získání nových
zkušeností, se zatím daří plnit.
Oddíl starších žáků se od samého
začátku vyznačoval bojovností a vysokým
herním nasazením, kterým často překvapil
i papírově silnější soupeře a sebral jim
cenné body. Škoda je, že s naopak
teoreticky slabšími soupeři si kluci
nechali vnutit jejich styl hry a tady se
body bohužel ztrácely. Přesto se starším

žákům podařilo vybojovat umístění
uprostřed tabulky.
U mladších žáků byl skoro celý
podzim
poznamenán
nestabilitou
hráčského kádru, kdy se sestava týmu
často měnila, takže až závěr první
poloviny soutěže s sebou přinesl zlepšení
hry i výsledků a posun z posledního
místa.
Celkově se dá hodnotit účast žáků v
1.A třídě kladně a pro ně samotné je to
jistě velký přínos. Hrají na kvalitních
hřištích a s kvalitními soupeři, což je nutí
předvádět to nejlepší, co je v jejich silách.
Je proto velká škoda, že si na utkání
žákovských oddílů najde čas jen malá
hrstka rodičů a fanoušků. Přitom takové
hlasité
povzbuzení
je
nejlepším
dopingem.
Výsledky:
Bernartice : Strmilov 2:1 ml. 5:1
Strmilov : Týn n.Vltavou 2:2 ml 0:10
Strmilov : Dačice 3:3 ml. 2:8
Soběslav : Strmilov 2:1 ml. 14:0
Strmilov : Břilice 2:2 ml. 1:5
Sezimovo Ústí : Strmilov 2:2 ml. 15:0
Strmilov : Kunžak 2:3 ml. 3:4
České Velenice : Strmilov 2:2
Strmilov : D.Bukovsko 7:0 ml. 2:2
J.Hradec : Strmilov 2:0 ml. 4:0
Strmilov : Bechyně 2:0 ml. 1:2
Tabulka:
starší:
1. J.Hradec B 11 0 0 37:6 33
6. Dačice 5 1 5 46:28 16
7. Strmilov 2 5 4 24:28 11

8. D. Bukovsko 3 2 6 16:28 11
12. Bernartice 2 0 9 8:47 6
mladší:
1. Soběslav 9 0 0 72:6 27
10. Strmilov 0 1 9 10:69 1
11. D. Bukovsko 0 1 9 3:71 1
A ještě poděkování dalším sponzorům,
kteří se připojili k podpoře fotbalového
mládí ve Strmilově. Jsou to: Lom Horní
Dvorce, JK Trans Zahrádky, David
Holoubek – malířské a nátěrové práce N.
Včelnice a Pražírna kávy Strmilov.
Početná fotbalová rodina zahrnuje
ještě oddíly dorostu a mužů. Obě družstva
bojují se střídavými úspěchy ve svých
soutěžích a pohybují se ve středu tabulek.
Dorostenci jsou po podzimu v okresním
přeboru na 6. místě se ziskem 11 bodů a
skóre 16:30.
Muži pak v okresní soutěži sk. B
přezimují na 8. místě s 13 body a se skóre
16:23. A na konec je tu ještě mužstvo tzv.
„starých pánů“, kde si bývalí strmilovští
hráči dokazují, že mohou být sice starší
věkem, nikoli však fotbalovým duchem a
umem. Což například ukázali v utkání s
Týmem hvězd při oslavách výročí vzniku
Strmilova.
Tím končí naše podzimní fotbalové
ohlédnutí. A nyní se můžeme těšit až
začne ten druhý poločas.
Za informace děkujeme
panu V. Lehejčkovi

Dětský karneval, děkujeme sponzorům!
Masopust
znamená
také každoroční dětský
karnevalový rej, pořádaný
Sdružením rodičů při MŠ
ve Strmilově. Těmto
hodinám
nevázaného
veselí, dětského smíchu a
volného poskakování dětí
předchází nemalé úsilí nás
dospělých.
Prakticky
všichni podnikatelé a
značná část rodičů dětí ve
Strmilově nějak přispěli na dětský
karneval. Po našem zaklepání, i přes pro
mnohé složitou dobu, „vymetli truhličku“,
každý dle svých současných možností.

Jiní přispěli svou prací. Všem sponzorům,
bylo jich dohromady 51 (rodičů a
podnikatelů), patří převeliké:

D Ě K U J E M E !!!
A co se stane s čistým výtěžkem
karnevalu? Bude využit na výchovněvzdělávací aktivity MŠ! Bez těchto
prostředků by byl sotva možný plavecký
kurz v krytém bazénu v J. Hradci, mnohé
divadelní představení a poznávací výlety
by se bez této finanční podpory nemohly
konat.Takže: Pan Bůh Vám to vynahradí
na dětech!!!
Věra Semotánová
ředitelka MŠ Strmilov

P.S.: Ještě jedno poděkování:
Zima a mráz si s námi letos škaredě
zahrávají. Nedá mi, abych se nevrátila
k letošní kalamitě v zásobování pitnou
vodou, kdy přes veškeré úsilí pracovníků
firmy Nezdara, zůstal Strmilov několik
dní bez vody. Tu nepříjemnou situaci
v mateřské školce, s malými dětni, si
málokdo umí doopravdy představit!
Nemrzlo však v srdci pana Čermáka,
který se jako anděl spásy objevil v pravý
čas s károu a velkým hrncem vody. Velmi
nám tím pomohl! Děkujeme.
V.S.

Únor bílý, pole sílí !
Tato pranostika má něco do sebe. Ale
vzhledem k tomu, že už byl bílý prosinec
i leden, domnívám se, že čeho je moc,
toho je příliš. A tak nám, kteří
neholdujeme zimním sportům a při
odklízení bohaté bílé nadílky se zoufale
ptáme „kam s ním?“, nezbývá, než si pro
povzbuzení mysli vylovit nějakou tu
hezkou vzpomínku na teplé léto, nebo
podzim.
Třeba na srpnový zájezd do Jeseníků,
kde jsme za krásného slunečného počasí
absolvovali výšlap z Ovčáry na Praděd a
dále kolem vodopádů Bílé Opavy do
Karlovy Studánky. Mimochodem, kdo
tuto trasu procházel někdy v minulosti,
zůstane jako opařený při pohledu na
zkázu, kterou dokázala loňská zimní
vichřice udělat z jindy tak krásného

hustého lesa lemujícího říční koryto.
Ale všechna čest těm, kdož se
zasloužili o to, že se může tato
vyhledávaná turistická trasa opět celá
projít. I když určitě každý z nás po jejím
zdolání pochopil, proč na začátku sestupu
bylo upozornění „JEN NA VLASTNI
NEBEZPEČÍ“.
Zato zcela bez nebezpečí byl pěší
výlet, který na podzim pořádala naše ZO
ČSŽ.
Vydaly jsme se doslova za humna.
Svižným krokem jsme zdolávaly „Velké
kopce“, bavily se udivenými pohledy
některých kolemjedoucích a vychutnávaly
si krásný výhled na Strmilov a okolí.
V Nové Olešné jsme se prošly po
návsi a na „Petříně“ jsme si udělaly malou
přestávku na doplnění kalorií.

Pěkně odpočaté jsme pokračovaly dále
do míst, kde většina z nás ještě nikdy
nebyla. Zastavily jsme se u velmi pěkně
udržovaného „Obrázku“, v jehož okolí
jsme našly i houby.
Krásná podzimní krajina nás dovedla
až do Vlčic. V restauraci jsme měly
domluvenou schůzku s místními členkami
ČSŽ. Společně jsme se pěkně pobavily,
ale najednou nastal večer a s ním i čas na
cestu k domovu. Měly jsme před sebou už
jen několik zbývajících kilometrů,
kterými jsme sice už potmě, ale v pohodě
zakončily celý výlet.
Každý z nás má jistě spoustu svých
vzpomínek, při kterých zapomene na
chumelenici za okny a začne věřit, že jistě
„Přijde jaro přijde…“
Hana Přibylová

Cvrček opět bavil.
Dne 11. 2. 2006 uspořádal spolek
hráčů cvrčka ve Strmilově XI. ročník
„Strmilovského poháru“ ve cvrčkovi.
Turnaj se konal v místním hotelu
Komorník, pod záštitou hejtmana
jihočeského
kraje
RNDr.
Jana
Zahradníka. Mimo pana hejtmana a jeho
manželky se turnaje zúčastnil zástupce
Obce Strmilov pan Karel Urbánek a z
Českého rozhlasu Radiožurnál paní
redaktorka Martina Vodičková. Cvrčka si
zahrálo 50 hráčů ze 7 měst a obcí z celé
republiky. Kromě Strmiláků, přijelo
nejvíce hráčů z Jarošova nad Nežárkou,
ale i hráči z Prahy, Českých Budějovic,
00

Nymburka, Lodhéřova a také jeden z
posledních "mohykánů" z Malého
Jeníkova, odkud cvrček pochází. Turnaj
zahájil pan hejtman úvodním hodem, kdy
za velkých ovací shodil jedním hodem 7
kuželek.
Přes sedm hodin trvající cvrčkařský
maratón, kdy bylo shozeno 20011
kuželek, dopadl nejlépe pro domácí borce.
Nejvíce se dařilo Miloslavu Křištovi, na
druhém místě skončil Radim Brach a třetí
byl teprve sedmnáctiletý Tomáš Tuček.
Těsně pod stupni vítězů skončil Jiří
Bednář z Jarošova nad Nežárkou. V
šestičlenném finále na pátém místě

skončil Stanislav Povolný
a šestý byl Miroslav
Hačka opět ze Strmilova.
Zajímavostí je, že v
dalším pořadí se až do 21.
místa seřadili jen domácí
hráči. Hlavní je, že cvrček
opět bavil.

Informace o
cvrčkovi a věcech
minulých i budoucích:
Sláva, 607 907 978

Další termíny:

11.3. od 16, (hotel Komorník) – II. turnaj „O krále Strmilovska“, Liga 2006, „O pohár Jiřího Poruby“
8.4. od 15.00 (hotel Komorník) – III. turnaj „O krále Strmilovska“, Liga 2006, „O pohár města Žižkov“
10.6. od 14,00 (hotel Komorník) – Turnaj nadějí 1. ročník (určen ne pro profesionální hráče, ale pro
mládež do 18 let! Výpomoc rodičů předpokládána. V hracím prostoru při turnaji (jídelna) zákaz
kouření!)

! Důležité upozornění ! Padající sníh ze střech !
Dle Zákona o pozemních komunikacích: odklizení sněhu spadlého ze střechy je výhradně starostí vlastníka té
které střechy a ne Obecního úřadu, Správy silnic apod. V případě, že vlastník nemovitosti neuvede bezodkladně
komunikaci do původního stavu, bude povinen uhradit náklady, které někomu jinému tímto pročištěním vzniknou.
Pokud vlastník nemovitosti není schopen komunikaci bezodkladně do původního stavu uvést, je povinen místo řádně
označit a závadu oznámit vlastníkovi komunikace. Tím ovšem není zbaven povinnosti znečištění odstranit, nebo uhradit
náklady s odklizením spojené.

Kašlající nebezpečí
Pokašlávání je varovným signálem, že
kolem nás poletují viry. Jaké jsou příčiny
kašel? Je-li samočistící schopnost
dýchacích cest přetížena, následně to
vyvolá podráždění některých buněk, které
máme na sliznici. Většinou je kašel
důsledkem nachlazení. S léčbou kašle
začněme ihned, můžeme sáhnout po
bylinkách, nebo si nechat poradit
v lékárně účinný lék. Trvá-li kašel více,
než pět dnů, nebo když se ještě zhoršuje,
vyhledejte raději lékaře.
Kašel má mnoho typů:
Při prochladnutí – ten se postupně
může proměnit v chronický zápal plic,
proto buďte obezřetní a s kašlem si

Třetí nejčastější choroba:
Mozková mrtvice je ve vyspělých
zemích třetí nejčastější chorobou (po
nádorových onemocněních a srdečních
příhodách, jako je infarkt).
Mozková mrtvice - iktus – je druhou
nejčastější příčinou demence a hlavní
příčinou invalidity. Nejméně v 50%
případů má trvalé následky. Podle čeho
lze soudit na první příznaky mozkové
příhody? Jde většinou o:

nezahrávejte. Může nás potrápit většinou
deset dní, když nezmizí, jděte k lékaři.
Suchý kašel – může jít o škodlivé
podráždění dýchacích cest a každý
záchvat kašle dráždí sliznici. Proto zkuste
nutkání ke kašli raději potlačit, aby
netrpěly
průdušky.
Vyhýbejte
se
zakouřeným
a
jinak
znečištěným
prostorám.
Produktivní kašel – je známkou toho,
že je samočisticí systém dýchacích cest
velmi přetížený, proto podporujte
vykašlávání, jinak se cesty nevyčistí.
Buďte jen v čistém prostředí, pijte hodně
vody, inhalujte a napařte nohy v teplé
vodě. Pijte podpůrný průduškový čaj,

mléko s medem, dobrý je také odvar z
cibule
Kuřácký kašel – je příznakem
poškozených průdušek. Trápí kuřáky
hlavně ráno.
Kdy je nutné jít k lékaři:
Když záchvaty kašle doprovází
horečka.
Je-li vykašlávaný sekret žlutozelený,
hnisavý, nebo krvavý.
Když těžce a rychle dýcháte.
Jsou-li velké bolesti při kašlání a
dýchání.
Když se kvůli úpornému kašli v noci
budíte.
Jestliže kašel trvá dlouhodobě a jeho
intenzita se stupňuje.

Poruchu řeči nebo neschopnost
porozumět i velmi jednoduchým větám
Brnění, slabost, mravenčení na jedné
straně těla
Necitlivost nebo také ochrnutí obličeje
nebo některé z horních či dolních
končetin
Rozmazané vidění, nebo dokonce
úplná ztráta zraku, dvojí vidění
Prudké bolesti hlavy.

Závrať nebo ztráta rovnováhy či
špatná koordinace pohybu
Porucha vědomí až do komatu
Takový postižený musí být co
nejrychleji dopraven do nemocnice, kde
se mu dostane urychlené lékařské péče.
Jen tak je možné minimalizovat následky.
MS ČČK Strmilov

V roce 2006 Vám přejeme, aby Vás provázelo pevné zdraví, radostná pohoda a spokojenost v životě.

Všichni jste srdečně zváni na

HASIČSKÝ
BÁL

Vítali jsme budoucí prvňáčky!
Ve středu 7. února se konal zápis do první třídy Základní
školy ve Strmilově. Na budoucí prvňáčky zde čekali Jeníček
s Mařenkou a Ježibabou. Ochotně ukazovali cestu a pomáhali
dětem překonat strach z nového prostředí.

Za tuto výpomoc děkujeme žákům 9. třídy!

V sobotu 18.3.
od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje

Benefit
Bohatá tombola
Vstupné 60,- Kč
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