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Milý čtenáři,
zdravíme Tě v čas podzimních
radovánek i méně radostného
hrabání listí.
Rádi bychom Ti, milý čtenáři,
opět trochu pomohly vyplnit ty stále
se
prodlužující
večery,
abys
vždycky jen nezapnul „bednu“ a
nekoukal, co se děje kdo ví kde
daleko ve světě. Svět začíná před
prahem Tvého domu a tak (když už
se o dění ve světě zajímáš) by ses
měl zajímat o to, co se děje ve Tvém
městě.
Podívej se tedy s námi na to, co
nás obklopuje. Zkus se s námi
zamyslet, co nás těší a naplňuje
radostí. A také co nás naopak netěší
ani malinko, ba naplňuje smutkem či
hněvem.
Ono Tě, milý čtenáři, třeba
přitom napadne něco, co nenapadlo
ani nás. My o tom nemáme ani
tušení, ale ty to víš moc dobře a
proto Tě to naplňuje. Buď radostí,
nebo smutkem.
Tady už se musí každý hlídat
sám, čím si svůj život nechá naplnit.
To už si musíš ohlídat sám, co
necháš vstoupit do svého srdce a dál
ovlivňovat své jednání, vždyť čeho
je srdce plné, tím ústa přetékají. A
nejsou to jen přetékající ústa, i naše
ruce dělají jen to, k čemu je vede
nitro. Je tedy důležité nechat si své
nitro naplnit něčím dobrým, aby i
naše slova a skutky byly dobré.
Jistě – je toho hodně, co v tomto
světě dobré není. Zvlášť ta „bedna“
nás často zásobuje zvěstmi o
tragédiích, válkách a utrpení
v místech blízkých i vzdálených.
I v tom světě, co začíná před
Tvým prahem, je hodně bolesti,
smutku a vůbec všeho možného, co
jednoho netěší.
Nejsme ale jen příjemci toho, co
se ve světě děje. Sami přeci také
můžeme něco dělat – něco proto,
aby v tomto světě bylo toho utrpení,
starostí a bolesti méně.
My se Ti budeme snažit v tomto
čísle i v dalších číslech přinášet
dobré zprávy, zajímavosti, novinky

– prostě články pro potěchu duše.
Chceme Ti nabídnout to dobré, čím
se dá život naplnit. To je náš úkol a
snažíme se ho splnit.
Na Tobě, milý čtenáři, je úkol
podobný. Zkus svými myšlenkami,
slovy a skutky přinést něco pro
potěchu duše někoho dalšího. A
když se tenhle řetěz nepřetrhne,
bude na tomto světě zase o něco
lépe.
Prosluněný podzim Ti přejí Tvé
Strmilovské noviny
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Fotbalové hřiště, nebo obchvat ve Strmilově ?!
Takovéto zásadní dilema si staví
někteří občané Strmilova, ale ve
skutečnosti tak problém vůbec nestojí. O
co tedy jde.
Na okraji Strmilova v blízkosti
Zemědělského družstva je fotbalové hřiště
se starými nevyhovujícími kabinami a
zázemím. Také vlastní hřiště nemá
potřebné parametry a tuto situaci je
potřeba řešit.
Vlastní hřiště je však v majetku
Tělovýchovné jednoty Jiskra Strmilov a
proto o případné dotace na úpravy musí
požádat tento vlastník. Město Strmilov
může dávat a také dává pravidelné
příspěvky na činnost TJ a to je ročně
hodně přes 100.000,- korun. V letošním
roce je v rozpočtu města také další částka
100.000,- Kč na zaplacení projektů a
dalších přípravných prací pro výstavbu
nových kabin.
Zpět však k problému hřiště nebo
obchvat. V blízkosti fotbalového hřiště je
plánována spojovací silnice mezi
Studenskou
a Bořetínskou silnicí
s přímým napojením na silnici do České
Olešné. Tento obchvat by měl odvést
hlavně nákladní dopravu ze strmilovských
firem (KORES, KOVOPOR, POMEZÍ,
ZD) mimo centrum města. Dnes všechny

tyto kamiony musí jet Popelínskou ulicí
na Studenskou a na křižovatce u DPS to
způsobuje problémy. Zde totiž tyto obě
ulice přechází denně téměř všechny děti
ze Základní i Mateřské školy, ale také
všichni co jdou do ordinací tří lékařů,
obyvatelé DPS a mnoho dalších.
Tento obchvat je již ve starém
územním plánu a je také v územním plánu
vyššího územního celku Javořická
vrchovina. Platnost vyšších územních
celků je nadřazena územním plánům
jednotlivých obcí a obce musí dát ze
zákona do svých plánů to, co tam má
vyšší územní celek. Proto i v nově
připravovaném územním plánu města
Strmilov tento obchvat musí být.
Nemělo by to však dělat žádný
zásadní problém, protože u fotbalového
hřiště je dostatek místa na prodloužení i
rozšíření hřiště / již většinou na pozemky
města /, ale mimo to zbývá od stávajícího
hřiště k bramborárně ZD přes 60m široký
a přes 100m dlouhý prostor, který lze po
dokončení povrchových úprav použít na
provizorní hřiště než se upraví to
stávající. Potom může dál sloužit jako
tréninkové
s
rozměry
dalšího
plnohodnotného fotbalového hřiště. Toto
druhé hřiště může zasahovat i do

plánované plochy obchvatu, jen na místě
obchvatu nesmí být žádná trvalá stavba.
Protože na plánovaný obchvat nejsou
a jistě ještě delší dobu nebudou peníze,
bude možné po celou tuto dobu
bezproblémově používat obě hřiště.
Kdyby
však
někdy
k vybudování
obchvatu došlo, tak by se jenom musela
plocha druhého hřiště zúžit zhruba na 45
– 50 metrů, ale i to by byla plocha na
tréninkové hřiště a hřiště pro školu zcela
dostačující. Kdyby se však obchvat
z územních plánů vyřadil (a to by nebylo
jednoduché a trvalo by to několik let), tak
už by se nikdy neudělal, protože jiné
místo pro něj není. A takovéto rozhodnutí
by si měl každý rozumně uvažující občan
Strmilova velmi zodpovědně rozmyslet.
Nechme proto dohadů zda fotbalové
hřiště nebo obchvat a raději se společně
pokusme sehnat dotace a situaci se
špatným hřištěm a kabinami rychle řešit.
Zde však musí hlavně Tělovýchovná
jednota dát konkrétní návrh co chce
postavit a kde to chce postavit. Potom
ještě letos i v dalších letech vedení obce
s touto velice důležitou a nákladnou
záležitostí pomůže.
Jaromír Krátký, starosta

Z 5. Zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 23. srpna 2007
Zastupitelstvo města Strmilov
Bere na vědomí
a) informace o kontrole usnesení ze 4.
zasedání zastupitelstva
b) o jednání rady města – 6. zasedání rady
c/ inspekční zprávu České školní inspekce o
kontrole v MŠ
d/ informaci o pojistné události v MŠ
e/ informaci o nabídce České pojišťovny
f/ informaci o hlavních investičních akcích a
o dotacích na tyto akce
Schvaluje
a/ rozpočtová opatření podle rozpisu od
hlavní účetní
b/ dodatky zřizovacích listin Základní školy
a Mateřské školy ve Strmilově

c/ prodej parcel na chaty v k.ú Leština – dle
seznamu a čekací dobu 2x 30 dnů
d/ prodej pozemku p.č.186/9 v k.ú.Strmilov
na garáž, cca25m2, cena 100/m2
e/ prodej pozemku – část p.č240/2 v k.ú.
Palupín před domem,119m2, 30/m2
f/ prodej pozemků p.č. 65 a 63/7 v k.ú.
Leština před domem,473m2 za 30/m2
631m2 za 10Kč/m2
g/ prodej pozemku–část p.č.105/3 v k.ú.
Leština za domem,1867m2, 30/m2
h/ prodej pozemku p.č.141/4 v k.ú.
Strmilov za domem, 136m2,cena 50/m2
s věcným břemenem vjezdu k
trafostanici

i/ odkup pozemku p.č. 1463 v k.ú. Strmilov
/Fialovo/,789m2, cena 25/m2
j/ žádost o převedení p.č.2944 v k.ú.
Strmilov jako stavební
k/ umístění stavby na p.č. 1184/1 v k.ú.
Strmilov
l/ pracovní skupinu –rada, p.Berka,
p. Frühauf – výběr firmy na opravu
kašny
Neschvaluje žádost o převedení parcely č.
381/1 v k..ú. Malý Jeníkov jako stavební
Odkládá rozhodnutí o postupu při rozšíření
kanalizace Strmilov, Č. Olešná a
Palupín

zde zažívají krásné okamžiky soutěžení,
soustředění a nervů i přiměřeného
pohybu. Po oficielním otevření hřiště
turnajem dětí Základní školy Strmilov
v září 2007 převezmou děti nad hřištěm i
jednotlivými dráhami patronát, přispějí
k další úpravě okolí, dodají další zeleň a
budou se o celý prostor starat. A také
toto je výborná věc, která povede děti tím
správným směrem.
Vybudování celého minigolfového
hřiště stálo Město Strmilov 350.000,- Kč
a již na něj byla přiznána dotace
245.000,- Kč. Z mnoha žadatelů o dotaci
byl Strmilov úspěšný právě proto, že zde
byla zdůrazněna velmi podporovaná
práce s dětmi a mládeží. Město tedy
skutečně zaplatí 105.000,- Kč a
v rozpočtu města na tento rok bylo na
tuto akci plánováno 250.000,- Kč.

Uspořených 145.000,- Kč se použije na
jiné potřebné věci – třeba na nutnou
opravu kašny na náměstí.
Jaromír Krátký, starosta

Zapsala L. Pecharová

Hřiště Minigolfu „U Karlštejna“
Ve městě Strmilov je krásná
zmenšenina hradu Karlštejn. Je v malém
terasovitém parčíku pod náměstím.
Mnoho návštěvníků Strmilova o tomto
Karlštejně slyšelo, ale málokdo věděl kde
je.
Vše se změnilo až vybudováním
minigolfového hřiště „U Karlštejna“. Na
třech plošinách před Karlštejnem je
rozmístěno 18 drah, takže to je celá
závodní sestava. Přestože se pro
vybudování minigolfu musela odstranit
nějaká zeleň (hlavně dvě zaschlé tuje),
nebyl prostor nikterak poškozen. Naopak
stovky dosavadních návštěvníků, kteří si
zde zkušebně minigolf zahráli, jsou touto
změnou nadšeni. Prostor je proti dřívějšku
nesrovnatelně více využíván, lidé si fotí
hřiště
s Karlštejnem,
nikdo
hrad
nepoškozuje a hlavně děti, ale i dospělí
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Novodobá křížová cesta ve Strmilově
Strmilovský hřbitov sv. Ondřeje
vypadá jako velmi přeplněný a přitom je
zde více než 150 volných hrobů, které
nikdo roky neplatí, ale téměř na všech je
nechaný nějaký osobní majetek bývalých
vlastníků / kříže, desky, obruby…/.
Každý, kdo žádá o nové hrobové místo,
chce mít hrob čistý a prázdný. Zmíněný
odložený majetek připadá ze zákona obci
a ta s ním nakládá podle svého uvážení.
Kovové kříže se většinou dávají do šrotu
a kameny se vyvezou na skládku.
To se starostovi a radě města Strmilov
nechtělo udělat a proto po shánění
různých informací a nápadů rada
odsouhlasila 14 odložených křížů
s kamennými podstavci očistit, kov znovu
natřít a vybudovat z nich na okraji města
jednoduchou křížovou cestu. Protože je to
však záležitost velmi citlivá a týká se
hlavně katolické církve, oslovil starosta i
místního pana faráře, který tento nápad

uvítal, přislíbil křížovou cestu po
dokončení vysvětit a o nejbližších
velikonocích s farníky tuto cestu využít.
Poté byla vybrána trasa křížové cesty
tak, aby začínala ještě ve městě, ale po
čtyřech zastaveních vstoupila do přírody a
posledním zastavením se vracela zpět ke
Strmilovu. U 1. kříže mělo být stručné
vysvětlení čtrnácti zastavení a mapka.
Všechny kříže byly umístěny na
pozemcích města, nebo na hranici
pozemků a nebyly nikterak zabetonovány,
jen postaveny na srovnanou plochu, aby
se s nimi dalo v případě potřeby
manipulovat a teprve později by podle
dalšího vývoje mohly být některé
zabudovány pevněji. Je potřeba zdůraznit,
že celá tato akce nestála město Strmilov
ani korunu, vše šlo na náklady
dobrovolníků, kteří se stavbou křížové
cesty pomáhali.

Ještě před dokončením však již byly
čtyři kříže povaleny a rozbity a jeden byl
hozen do potoka. Situace se stala
neúnosná hlavně poté, co se starosta
snažil veřejně vyvrátit naprosto lživé
informace o křížové cestě, a kdy byl on,
rada i pan farář velmi nevybíravě
napadáni. Proto bylo rozhodnuto o
okamžitém odstranění všech postavených
křížů.
Z mnoha reakcí po reportáži televize
NOVA však jednoznačně vyplývá, že lidé
z celé republiky tento nápad hodnotí
velmi kladně a divili se „věřícím“ lidem,
kteří postavení křížové cesty napadali a
kříže ničili. Ani jedna reakce nebyla proti
tomuto nápadu a všichni by uvítali mít
takovýto krásný kříž u svého obydlí.
Jaromír Krátký, starosta

Nové zásahové hasičské vozidlo pro Strmilov.
Konečně jsme se dočkali nového
zásahového vozidla pro Strmilov. V létě
minulého roku, jsme dávali na seřízení
palivového čerpadla naší ,,Máňu“ LIAZ
RTHP 706 CAS 23. Při cestě
z Jindřichova Hradce, se nám zadřel
motor. Pro starostu města to znamenalo
uvolnit něco kolem 80.000,- Kč, mimo
rozpočet schválený pro zásahovou
jednotku, na generální opravu motoru. Ke
konci roku byla Máňa opět bojeschopná.
V tom se ozvala armáda, že pokud máme
zájem o TATRU 148 CAS 32, máme se
dostavit do Pardubic na její prohlídku.
Žádost o T 148, dávalo město v roce
2005. Tatru jsme si přivezli v březnu 2007
a získali jsme jí převodem, zcela zdarma.
Při prohlídce jsme zjistili, že hasičský
speciál byl vyroben v.r. 1977, ale má
najeto pouze 5000 km a je ve výborném

Oznamujeme Vám, že v Palupíně
vznikl klub zabývající se pákou.

ARMSPORT
KLUB PALUPÍN.
Máme zkušenosti s extraligou a
jsme členy České asociace přetláčení
rukou.

Protože je páka sport pro
všechny, hledáme nové nadšence
(chlapce, muže, dívky i ženy),
kteří by si chtěli zkusit tento
sport.

Pokud jsme Vás oslovili,
určitě nás kontaktujte:
tel.: 721 417 497,
mail filatov@centrum.cz,
www.armsportpalupin.wbs.cz

technickém
stavu.
Nevýhodou
byla
snad jen khaki barva.
Bylo nám všem
jasné, že pokud jí
budeme
chtít
přizpůsobit
na
výjezdy,
budeme
potřebovat finance.
Po
poradě
ze
starostou
města,
jsme nabídli naší
Máňu k prodeji. Byla
prodána
nejvyšší
nabídce do obce
Zaječice,
okr.
Chrudim za částku
60.000,- Kč.
Jako první velký
sponzor se ukázal
majitel
firmy
KOVOPOR pan Jiří Poruba, který nám
věnoval veškeré železo potřebné k úpravě
auta, k dispozici jsme měli dílnu i
s vybavením a na konec zcela zdarma
lakovnu. Pro nás to byla pomoc, které si
velice vážíme a děkujeme panu Porubovi
a všem zaměstnancům KOVOPORU za
trpělivost, kterou s námi měli. Další kdo
se kladně podepsal na našem autě, byl pan
Miroslav Marek z Dobré Vody, který nám
auto oblékl do nového kabátu. Po jeho
práci Tatra vypadá, jako by vyjela
z fabriky. Jedni, kdo nejvíc se zasloužil o
novou podobu zásahového vozidla, je
samozřejmě zásahová jednotka, pod
vedením velitele Tomáše Kučery.
Veškeré úpravy a zlepšováky jsme si
dělali sami podle fotek různých firem,
zabývající se touto činností. A kdo další
přispěl do mlýna?? Jarolím Novák
(zástupce velitele), Jaroslav Paulus, Jan
Paulus, Luboš Paulus, Jan Hanuš, Jaroslav
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Urban, Zdeněk Vlk, Vlastimil Sedlák,
Imrich David a Rudolf Séč.
Další veliká pomoc přišla na žádost
města z Krajského úřadu z grantů a fondů
EU. Tato pomoc činí 100.000,- Kč přímo
z fondu a dalších 30.000,- Kč jako
povinná spoluúčast města. Tyto peníze
budou použity na zaplacení faktury za
nastříkání auta (47.431,- Kč), nákup
pneumatik (20.000,- Kč) a nákupu dalšího
vybavení pro zásahové vozidlo (hadice,
hliníkový žebřík, proudnice na vodní děla,
rozdělovač atd.) Pokud se poštěstí, tak
zbytek se použije na nákup výstroje pro
zásahovou jednotku.
Po mnoha letech tak bude mít město
Strmilov velmi kvalitní a dobře
vybavenou techniku na zásahy při
požárech, při povodních i dalších
nepředvídaných situacích a spolu s
ochotou a kvalitou naší zásahové jednotky
to představuje i určitou jistotu pro občany
i firmy ve městě a okolí.
Rudolf Séč

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Staré, ale stále osvědčené heslo. A
nemusí se jednat jen o hry – děti jsou
zvídavé a rády se naučí něco nového. Těší
nás, že se našli učitelé i další

Název kroužku
florbal
florbal
flétna
flétna
flétna
Filmový kroužek
Francouzština
Francouzština
Posilování
Příprava na olympiádu - AJ
Příprava na olympiádu - NJ
Příprava na olympiádu - fyzika

dobrovolníci, kteří jsou ochotni věnovat
svůj čas dětem. Třeba se po prostudování
následující tabulky najde i mezi vámi
někdo, kdo by se s dětmi podělil o své

vyučující
Bílá
Bílá
Plachá
Plachá
Plachá
Pecharová
Landkammerová
Landkammerová
Pechar
Tylková
Pecharová
Knotková

dovednosti – vždyť každý něco umí a
strávit třeba i jen jednu hodinu týdně
s dětmi je lepší, než si později stěžovat
„že ta mládež dělá jen lumpárny“.

Určen pro
6. – 8. třída
9. třída
2. + 3. třída
4. + 5. třída
7. + 8. třída
6. – 9. třída
5. – 8. třída
9. třída
9. třída
9. třída
9. třída
8. + 9. třída

Termín
ST 13.30-14.30
PO 13.30 – 14.30
PO od 12.25
PO od 13.20
ÚT od 7.00
ST od 13.40
ÚT od 13.40
ÚT od 14.30
PO od 13,30
ÚT od 7.00
ČT od 7.00
ST,ČT dle rozvrhu

Kromě vyjmenovaných aktivit mají
děti i další možnosti: pomoc a rady při
volbě povolání (střední školy, učiliště …),
pomoc s přípravou na přijímací zkoušky,
pomoc s dopisováním do Švýcarska a
Rakouska, nácvik předtančení a další. Po
vyučování si děti mohou zdarma půjčovat

vybavení na stolní tenis (stoly jsou
k dispozici u šaten do tělocvičny) a také
hole na minigolf – dvě dráhy se nachází
na školní zahradě.
V budově školy dále probíhá i výuka
katolického
náboženství,
biblické
kroužky, rybářský kroužek, dětem se ve

svých prostorách věnují i další organizace
– YMCA (3 skupiny kytaristů + kapela),
Červený kříž, TJ Jiskra, neocenitelná je
pak práce knihovnice. O dalších
aktivitách pro děti, které pořadatelé
oznámí redakci Strmilovských novin,
budeme rádi informovat!

Minigolf je tady!

1. Znáte základní pravidla minigolfu?
ANO – 8, NE - 22
2. Hrál(a) jste už na místním hřišti
minigolf? ANO – 6, NE - 26
3. Máte zájem využít této možnosti
někdy v budoucnu? ANO – 16, NE – 9,
NEVÍM - 7
4. Myslíte si, že minigolfové hřiště
umožní dětem/mládeži lépe využít volný
čas?
ANO – 26, NE – 7, NEVÍM - 2
5. Jste ochotný(á) podílet se na běžné
údržbě hřiště? ANO – 6, NE – 16,
NEVÍM - 11
6. Domníváte se, že hřiště je hlavně
pro děti a ty by měly o údržbu dbát samy?
ANO – 9, NE – 21, NEVÍM - 2
7. Je minigolfové hřiště častým
tématem
rozhovorů
s
vašimi
sousedy/známými ve městě? ANO – 8,
NE – 25
8. Je něco, co se vám na minigolfovém
hřišti nelíbí?
ANO – 15, NE – 12, NEVÍM - 6
V komentáři k poslední otázce se
několikrát objevilo nevhodné umístěni a
potřeba navršit zeminu na spojení mezer
mezi dráhami a zemí; ostatní návrhy byly
ojedinělé. Někteří respondenti se k

některým otázkám nevyjadřovali, takže
pokud vám nesouhlasí součty, není to
špatným počítáním osmáků J

Možná i vás zastavili v polovině září
žáci Základní školy a povídali si s vámi o
novém minigolfovém hřišti. Děkujeme
vám za ochotu i trpělivost. Děti se tak učí
i v „terénu“ – v souladu s často
zmiňovanými novými osnovami. Jejich
práce byla součástí projektu města
Strmilov: vybudování minigolfového
hřiště, zapojení veřejnosti včetně dětí a
vytváření
pocitu
osobní
spoluzodpovědnosti za užívaný majetek.
Žáci ze 7. třídy se vyptávali a osmáci pak
shrnuli odpovědi spoluobčanů do
následujícího přehledu:

A už se také hraje!
Provoz hřiště byl slavnostně zahájen v
úterý 2. října. Po projevech pana starosty
a pana ředitele se menší i větší sportovci
vrhli do přátelského měření sil či spíše
zručnosti. Předem přihlášení zájemci byli
rozděleni do družstev, další žáci pomáhali
jako bedliví rozhodčí. A kdo byli ti
nejšikovnější?
V kategorii mladších družstev vyhrál
tým: Punčochář Adam, Kolman Tomáš,
Krbeček Daniel, Nedbal Daniel a Mach
Tomáš, ze starších družstev si nejlépe
vedla skupina: Hanzal David, Semotán
Martin, Hálová Kateřina, Hummel Petr a
Poslušný Erik.
Podle počtu bodů byli vyhodnoceni i
nejúspěšnější jednotlivci – v mladší
kategorii zvítězil Tomáš Mach a
přeborníkem starších dětí byl Jiří Musil.
Vítězové dostali ceny od Městského
úřadu i Sdružení rodičů. Gratulujeme a
všechny srdečně zveme: přijďte si zahrát!
Lenka Pecharová

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
3.11.2007 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“ „ O POHÁR MĚSTA ŽIŽKOV “
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2007
1.12.2007 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“ V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “
Závěrečný turnaj Ligy 2007. Vyhlášení celkových výsledků Ligy 2007.
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Velké knihovnické klání aneb Co ještě nevíte o Kamarádce knihovně…
V loňském
roce
vyhlásil Klub dětských
knihoven SKIP spolu
s firmou
3M
zcela
novou celostátní soutěž
Kamarádka knihovna.
Mezi jejími 104 různě
velkými knihovnickými
účastníky
byla
i
strmilovská knihovna. O
tom, že děti psaly
vysvědčení
pro
knihovnu, jsem se již
krátce
zmiňovala
v minulých číslech SN.
Chci je ještě dále využít
při výstavě apod.
Soutěž již sice dávno proběhla a také
skončila, vítězové byli vybráni, ale nedalo
mi to, abych přece jen na webu neomrkla
a neporovnala výsledky, jaké jsme
v soutěži dosáhli.
Pro lepší představu chci uvést, co se
vlastně hodnotilo. Podotýkám, že celá
soutěž se týkala hlavně dětských oddělení
v knihovnách a práce s dětmi. Knihovny
byly rozděleny do několika kategorií
podle počtu obyvatel v obci. Naše
knihovna spadala do kategorie knihoven
z obcí od 1001 – 3000 obyvatel. A co je
potěšující, dostala se mezi 31 knihoven
s nejlepšími výsledky. Tak tedy:
Body mohla knihovna získat za již
zmiňovaná vysvědčení, která děti
vystavovaly svým knihovnám. Zde se
osvědčila výborná spolupráce se školou.
Od nás se díky paní učitelce Klementové i
dalším pedagožkám, které zmobilizovaly
děti k hodnocení, dostalo do Klementina
113 vysvědčení. Některá ovšem měla i
přidanou hodnotu díky ilustracím, které

děti připojily ke známkám přímo na
vysvědčení (těch bylo 88) a také díky
jejich vlastním hodnotícím komentářům.
Všechny
děti,
které
vysvědčení
odevzdaly, byly odměněny. Za velký
počet a kvalitu dodaných vysvědčení jsme
v naší kategorii získali 7 bodů
(maximálně bylo udělováno většinou 9) a

ze 14 knihoven stejné
velikosti jsme spolu
s knihovnou Valašská
Bystřice skončili na 3.
místě v tomto bodu
hodnocení.
Dále se hodnotily
služby a výkony
knihoven. Knihovníci
museli
vyplňovat
elektronický dotazník
podle
celoročních
statistik. Zde se zase
využilo
tak
nezáživných čísel a
úmorné
statistické
práce,
kterou
je
v knihovnictví také třeba vykonávat.
K těmto účelům se nudná statistika velice
hodila. A cože se to rozumí pod pojmy
„služby a výkony“? Provozní doba,
procentové zastoupení dětských čtenářů,
výpůjčky na jednoho čtenáře, knižní
přírůstek pro dětské oddělení, počet
počítačů, obrat knih, počet akcí atd. U nás
jsme trochu pokulhávali s provozní dobou
v knihovně za celostátním průměrem (je
to kvůli dalším činnostem a akcím, které
knihovnice
vykonává),
ovšem předčili jsme výkony
ve výpůjčkách na 1 čtenáře
–
míváme
nejvyšší
výpůjčky na okrese a i
v celostátní soutěži jsme
dostali vysoký počet bodů.
Celkově byla naše knihovna
v této oblasti ohodnocena
24 body z maxima 34 bodů
a spolu s dalšími 13,
mnohdy o hodně většími
knihovnami se umístila na
10. místě ve výkonovém hodnocení. Zde
se hodnotilo mimo kategorie co do počtu
obyvatel, statistiky hovořily za vše.
Posledním hodnotícím kritériem byly
webové stránky knihovny. Protože naše
knihovna provozuje stránky již delší
dobu, dostaly 1 bod k dobru. V naší
kategorii takové střední knihovny, s 1000
až 3000 obyvateli ve městě, postoupilo do
užšího kola pouze 6 knihoven, které měly
svoje vlastní webové stránky. V naší
kategorii jsme se umístili ještě s dvěma
knihovnami v tomto hodnocení na 3.
místě.
Další kolo již naše knihovna
neabsolvovala. Oceňovalo se pouze
prvních 11 nejlepších knihoven, které
podstupovaly ještě další dílčí hodnocení.
Cenu jsme sice nedostali, ale myslím si,
že výsledky soutěže a bodové hodnocení
vyznělo pro Knihovnu Viléma Martínka
ve Strmilově v celostátním měřítku docela
příznivě.
Z celkového
počtu
104
přihlášených jsme skončili v první
třicítce. A stejně – největší ocenění přišlo
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od dětí, čtenářů a uživatelů, kteří do
knihovny chodí, vyhledávají ji a využívají
jejích služeb. Patří jim velký dík.
Knihovna nejen pro děti…
Dlouze jsem se rozepsala o
knihovnickém soutěžení v oblasti práce
s dětmi. Knihovna je tu ovšem pro co
nejširší veřejnost. Také akcí pro dospělé
se již konalo za přičinění knihovny více.
Mohu
připomenout
např. Malý jarní koncert
v zasedací
síni
na
městském
úřadu,
prázdninový
koncert
Pocta J. S. Bachovi
v kostele
sv.
Jiljí,
v letošním roce jsou to
pravidelné, každý měsíc
se opakující semináře na
různorodá témata, která
pomáhá
organizovat
Šachový klub Strmilov.
Z několika posledních vyberu například
červnový s Mgr. Vladislavem Burianem
na téma „Archeologie na Strmilovsku“ ,
srpnový s pplk. RNDr. Martinem
Krátkým na téma „Genetika v moderní
kriminalistice“, v září přijel Mgr. Milan
Týmal a přednášel na téma „Drogy
v našem nejbližším okolí“. Zmínku
zasluhují i hojně navštěvované výstavy.
V živé paměti snad Strmilovští mají tu
poslední s názvem „Strmilovským perem,
štětcem, tužkou…“ , která připomněla
uměleckou duši našich rodáků a
spoluobčanů
prostřednictvím
jejich
obrazů. Prozradím jen to, že na letošní
konec roku se chystá další výstava. Téma
zatím neřeknu. Chystám si to jako
překvapení. V zásobě, tedy zatím v mé a i
v jiných hlavách, je těch překvapení ještě
pořád dost, snad se některá podaří
uskutečnit ještě letos, např. v adventním
čase.
Pěkný podzim nejen při četbě knih
všem přeje Vlasta Vondrušová, Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově

KORES
V této pro Strmilov mimořádně
důležité firmě vystřídal dosavadního
jednatele pan Dkfm. Dr. Georg Hotar.
Položili jsme mu několik otázek.
Dobrý den, prvním překvapením je, že
rozhovor probíhá v češtině. Jste
„našinec“?
Mohl by probíhat i v jiných jazycích –
anglicky, francouzsky, rusky… Zpět k
otázce – ne, jsem Rakušák. Pravda, přeci
jen mám nějaké české kořeny. Prarodiče
byli z Čech a z Moravy, manželka je
Češka. Sám jsem ale vyrůstal v Rakousku
a mám rakouské školy.
Jaké změny můžeme v souvislosti s Vaším
příchodem očekávat?
V souvislosti s mým příchodem nic
okamžitě světoborného. Jde spíše o to, že
celá firma Kores (a to znamená nejen
Česká republika a nejen Evropa!) plánuje
změny. Ty se pochopitelně dotknou i
Strmilova.
O co se jedná?
Firma Kores začínala na „kopíráku“.
To byl ve své době převratný obchodní

artikl, ale až na vyjímky se už dnes
v kancelářích nepoužívá. Firma musí jít
kupředu ve výzkumu a vývoji nových
produktů.
Co to znamená pro Strmilov?
Změna technologií vyžaduje nákup
nových strojů, rozšiřování výroby… Na
těchto změnách se již pracuje a finanční
prostředky jsou zajištěny. Už jen to může
být jasným signálem, že v žádném
případě neustupujeme z trhu, ale naopak,
že se chystá rozšiřování pozic firmy a s
tím souvisí i nová pracovní místa.
Nová pracovní místa – co to znamená
v praxi?
Již v této chvíli je jasné, že počet míst
zvýšíme postupně asi o jednu třetinu.
Všechno má své „ale“. Je i zde nějaký
zádrhel?
Mnoho se mluví o nezaměstnanosti –
ale v určitých profesích vidím problém
z pozice zaměstnavatele. Třeba sehnat
organického chemika se zkušenostmi je
opravdu problém. Hledáme ale i běžné
pracovníky do výroby a pracovní
potenciál
Strmilova
vidíme
jako
vyčerpaný.

Nekonečným problémem jsou jednání
se sousedy. Nedokážete si představit, jak
dokáže jeden „lufťák“ zkomplikovat
stavbu nové haly. Spolu s Městským
úřadem je potřeba řešit komunikace –
laicky ale srozumitelně řečeno: velká
výroba znamená velká auta, která vozí
zboží – a tato auta musí někudy do firmy
přijet, někde parkovat, někde se otočit.
Velká firma znamená velké odpady a to
souvisí s kanalizací…
Jaký je tedy výhled do budoucnosti?
Vidím tři kroky:
- tím prvním je výstavba nové haly
- druhým je nákup nových moderních
strojů
- a do třetice – v angličtině se říká
„last, but not least“, poslední, ale ne
nejnepatrnější – výzkum a vývoj nových
produktů. Bez toho to prostě nejde dál.
Děkujeme za rozhovor.
Za Strmilovské noviny JFP

VŠUDE DOBŘE, DOMA........ II.
Povzbuzeny úspěchem v loňském
roce, jsme i letos uspořádaly poznávací
zájezd po „našem kraji“.
Tentokrát jsme posunuly termín až na
29. září a spoléhaly se na babí léto.
Nezklamalo nás!
Naší první zastávkou byla návštěva
Informačního centra JE TEMELÍN, které
je umístěno v malebném zámečku Vysoký
Hrádek
v bezprostřední
blízkostí
elektrárny.
Ujala se nás velice milá a ochotná
průvodkyně, která nás seznámila s historií
i současností zámečku i jaderné
elektrárny. Nezapomenutelným zážitkem
byl jistě moment, kdy jsme se, za pomocí
virtuální techniky všichni zúčastnili
„štěpení jádra atomu uranu". Po skončení
hlavního programu jsme ještě měli čas
nejen na exponáty vztahující se k JE-TE,
ale i na prohlídku vystavených
trojrozměrných
fotografií.
Neméně
zajímavá byla též procházka parčíkem.
Poté jsme z přilehlého parkoviště
odjeli do Nedalekých ALBRECHTIC
NAD VLTAVOU. Zde jsou při ohradní
zdi místního hřbitova a při kostele
postaveny jednotně řešené kapličky s
lidovými malbami a veršovanými
náhrobními nápisy z 15. stol. Některé
kapličky jsou ještě zachovalé, jiné již
méně, ale na opravách se i v sobotu pilně
pracovalo.
Po
příjemné
prohlídce
jsme
pokračovali do VODŇAN, rodiště rektora
Karlovy university Mistra Jana Kampana.
Zde jsme si ponechali čas na
procházku po městě i na doplnění kalorií,

abychom posléze odjeli na hrad
HELFENBURK.
Od malého parkoviště nás čekalo 1,5
km pozvolného stoupání ke zřícenině
bývalého rožmberského hradu. Výklad o
jeho
historii
nám
zpestřovalo
všudypřítomné kozí stádečko, kde
nejaktivnější byl statný vousatý kozel,
který nejen, že loudil, ale hlavně velice
(slušně řečeno) páchl. Po absolvování
netradičního výkladu jsme se individuálně
vydali až k bývalé hlásce. Kdo vystoupal
na její ochoz, byl odměněn krásnými
výhledy na Kleť, Boubín a jiné části
hezké krajiny. Pomalu jsme se s hradem
rozloučili a cestou zpět jsme již podruhé
obdivovali velká množství mravenišť.
Některá byla až 1 m vysoká a napočítali
jsme jich přes čtyřicet.
Pak už nás autobus odvážel k domovu.
Cestou
jsme
ještě
navštívili
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HOLAŠOVICE – které jsou od. r. 1998
zapsány na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.
A bylo se opravdu na co dívat. Kolem
rozsáhlé návsi s rybníčkem a hastrmanem,
jsou jako korálky poskládané zděné statky
s překrásnou výzdobou lidového baroka.
Není divu, že vesnice mnohokrát „hrála“
nejen v pohádkách.
Lepší zakončení našeho putování jsme
si snad ani nemohli přát. Asi jen někteří si
při projíždění Tálínem, Protivínem,
Vodňany, Bavorovem, Budějovicemi i
Třeboni v duchu zanotovali některou z
lidových písniček. Ale určitě všichni jsme
měli z tohoto malebného koutu našich
jižních Čech moc dobrý pocit.
A stačilo, že jsme byli opět jen .... za
humny.
Český svaz žen

(Staro)nové paní učitelky ve Strmilově
Kdo máte děti školou povinné, tak
jistě víte, že učitelský sbor doznal jistých
změn. O rozhovor jsme tentokrát požádali
hned čtyři paní učitelky najednou a bude
to rozhovor obzvlášť zajímavý, protože
paní učitelky Jaroslava Tomanová (JT) a
Monika Landkammerová (ML) jsou v
naší škole úplně nově, paní učitelka Iveta
Jandová (IJ) už v ní učí jeden rok a paní
učitelka Hana Tylková (HT) u nás učila,
pak učila v Jindřichově Hradci a opět se
vrátila do Strmilova. A aby od sebe
nemohly opisovat, tak každá paní učitelka
dostala otázky zvlášť.
Dobrý den, děti jistě doma vypráví o
učitelích všechno možné, některé mohly
hovořit i o prvních zkušenostech, které s
Vámi mají. My ostatní nevíme takřka nic.
Které třídy vlastně učíte a jaké předměty?
JT: Učím ve druhé třídě všechny
předměty.
ML: Učím v 5., 6. a 7. třídě český
jazyk a celý druhý stupeň + 5. třídu
výtvarnou výchovu.
IJ: Učím 4. třídu a kromě angličtiny
učím všechny předměty.
HT: 3., 4., 7., 8., 9. Učím němčinu,
angličtinu, tělocvik a rodinnou výchovu.
A taky zeměpis.
Kolikátá „štace“ ve Vaší učitelské praxi
je Základní škola ve Strmilově?

JT: Je to má druhá „štace“. Předtím
jsem učila na Základní škole v
Jindřichově Hradci.
ML: Loni jsem skončila pedagogickou
fakultu, takže Strmilov je má první škola.
Jinak jsem učila 4 roky na jazykové škole.
IJ: Strmilovská škola je moje druhá
„štace“, předtím jsem učila ve Studené.
HT: Třetí!
Jak se vám tu líbí? Můžete strmilovskou
školu, děti, jídelnu atd. srovnat se situací
v jiných školách?
JT: Strmilov a jeho okolí leží v krásné
přírodě, plné zeleně, s většími možnostmi
vycházek oproti větším městům. Myslím,
že s dětmi jsme si už na sebe zvykli, vědí,
co ode mne mohou očekávat, ve většině
případů respektují má pravidla. Jídelnu a
paní kuchařky mohu jen vychválit. Jisté
zlepšení by se mohlo týkat kázně ve
škole.
ML: Srovnávat bohužel nemohu, ale
první dojmy ze školy, dětí i kolegů jsou
jednoznačně pozitivní.
IJ: Jsem tady spokojená.
HT: Moc. Skvělí lidé (velcí i malí)
výborná strava – píšu 1*.
Bydlíte ve Strmilově, nebo dojíždíte?
JT: Dojíždím z Jindřichova Hradce.
ML: Bydlím v Jindřichově Hradci,
takže každý den dojíždím.

IJ: Dojíždím ze Studené.
HT: Dojíždím z Jindřichova Hradce.
Mohu se zeptat na rodinu?
JT: Jsem svobodná.
ML: Jsem z učitelské rodiny – otec je
ředitel, maminka učí 1. stupeň a sestra 2.
stupeň. Pouze bratr je mimo školství –
studuje elektrotechnickou fakultu. Před
měsícem jsem se vdala.
IJ: Jsem vdaná a mám 4 dcery.
HT: Ano. Prospěch dobrý, chování
uspokojivé!
A na závěr: Co byste vzkázala dětem i
rodičům do již probíhajícího školního
roku?
JT: Domnívám se, že vše podstatné
děti i rodiče ví, pokud ne, mohou se na
mne s důvěrou obrátit.
ML: Ráda bych dětem i rodičům
popřála, aby školní rok probíhal podle
jejich představ. Byla bych spokojená,
kdyby děti končily v červnu s pocitem, že
je škola připravila jak po stránce znalostí,
tak po praktické stránce – tedy orientovat
se a dobře fungovat v životě.
IJ: Chuť do práce a pevné nervy pro
rodiče.
HT: Zlomte vaz!
Děkuji za rozhovor.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Strmilov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty

Pátek 12. října od 16.00 do 17.30
v předsálí kina v Kulturním domě

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem ! ! !

Jsou mezi námi!!!
Anna Pacholíková
Eliška Pacalová
Tereza Přibylová
Ať se Vám s námi
a nám s Vámi líbí!
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Orgánové hodiny
Půlnoc: Zatímco si blaženě spíme,
dostává signál pokožka na hlavě, aby
stimulovala růst vlasů. Právě tehdy je
totiž vylučován v nejvyšší míře růstový
hormon STH. Vlasy nám povyrostou o
0,35 mm za den. Půlnoc napjatě očekávají
i těhotné ženy. Právě tehdy se uvolňuje
nejvíce hormonu progesteronu a ženy
dostanou většinou porodní bolesti.
1 hodina: Kritický okamžik nastává pro
lidi
nemocné
dnou.
Koncentrace
močových kyselin v krvi a ostatních
tělesných tekutinách je totiž nejvyšší za
celých 24 hodin.
2 hodiny: Dobře, že máme hormon
vasopressin. Stará se totiž o zadržování
vody v organismu, a tak se nepřímo
postará i o to, abychom se v noci
nepomočili, a potlačí i potřebu jít na
záchod.
3 hodiny: Nejhorší doba pro astmatiky je
tady. Příčinou je fakt, že adrenalin a
záněty potlačující hormony jsou na
nejnižší hladině. Zužují se dýchací cesty.
Tělo také produkuje nejvíce látky
způsobující křeče - histaminu. Proto je
třeba, aby si nemocní vzali před spaním
své léky, pomáhá také vitamin B a C.
4 hodiny: Kritický okamžik pro život.
Právě teď dosáhl krevní tlak minima. Tělo
dostává nejméně kyslíku a potravin, takže
může dojít k selhání nemocného orgánu.
5 hodin: Jste příliš unavení, než abyste
vstávali? Nedivte se, spací hormon
melatonin právě teď zaplavuje vaše tělo
nejvíce.
6 hodin: Tělo dostává signály pro start do
nového dne. Vylučují se hormony, které
zrychlují srdeční tep a zvedá se krevní
tlak. Léky proti vysokému krevnímu tlaku
působí nejlépe právě teď. Páry, které si

přejí dítě, mají o této hodině ideální šanci,
nejlépe v 5. 54 minut!
7 hodin: Těžká doba pro revmatiky.
Hormony, které se starají o klidnění
zánětů, jsou právě nyní na své nejnižší
hodnotě.
8 hodin: Krevní tlak a tep se stále zvyšují,
do těla je vylučován stresový hormon
cortisol. Hrozí nebezpečí infarktu a
migrenikům právě teď hrozí, že propukne
záchvat.
9 hodin: Trávicí trakt jede naplno. Je
ideální čas na pořádnou snídani, která
zásobí tělo živinami a vitamíny.
10 hodin: Mozek vykazuje velkou
aktivitu, nejvíc ale funguje krátkodobá
paměť. Nastává vhodná doba na
konference a zkoušky. Aktivnější během
dne již nebudeme.
11
hodin:
Imunitní
systém
se
přebudovává, a tak začíná slábnout. A to
je největší šance pro viry a bakterie.
Kolem jedenácté dopoledně se proto
určitě vyhněte přeplněným čekárnám
nemocných lidí.
12 hodin: Krevní tlak je na svém maximu
a hrozí nebezpečí infarktu. Je ten správný
čas udělat si pauzu a projít se na čerstvém
vzduchu. Pacienti s vysokým krevním
tlakem by neměli zatěžovat organismus
tučnými jídly a alkoholem.
13 hodin: Tělo "přeřazuje" na nižší
stupeň, chystá se trávení snídaně. Právě v
této době je nejvyšší vylučování moči, a
proto možná častěji běháte na záchod.
14 hodin: Kvůli procesu trávení cítíme
pokles energie. Potřebujeme siestu. Právě
v této době proto na silnicích dochází k
nejvíce nehodám.
15 hodin: Chcete si trhat obočí? Zajít k
zubaři? Tak toto je ideální hodina. Díky

nejvyšší hodnotě vylučování endorfinu
jsme citliví o něco méně. Je to jako
kdybychom si vzali lék proti bolesti.
16 hodin: Ideální doba na kurz cizího
jazyka a trénování slovíček. Právě v této
chvíli totiž funguje nejlépe dlouhodobá
paměť.
17 hodin: Pokud chcete něco dělat
manuálně, vyhraďte si na to čas v pět
odpoledne. Vědci zjistili, že v této chvíli
máme nejpevnější stisk ruky!
18 hodin: Tělo je unavené. Klesá puls a
krevní tlak. Máte chuť na skleničku?
Nechte si ji zajít. V této době jsou játra
nejméně prokrvena a měla by velké
problémy s odbouráváním alkoholu.
19 hodin: Ideální chvíle na večeři. Naše
chuťové a čichové buňky pracují naplno,
takže si jídlo vychutnáme.
20 hodin: Ten, kdo trpí pálením žáhy, by
si měl právě teď vzít léky. Produkce
žaludečních kyselin je totiž na svém
maximu. Také je to ideální doba pro užití
léků na revma.
21 hodin: A tohle je hodina požitků! Kdo
má chuť na skleničku, měl by si ji dát v
devět večer! Jaterní enzymy odbourávající
alkohol jsou na nejvyšší hodnotě. Také
smysly jsou nejaktivnější díky ústupu
adrenalinu. A nejlépe uděláte, když si při
"skleničce" vychutnáte dobrou knihu nebo
film.
22 hodin: Imunitní systém je na vrcholu.
Měli bychom zapomenout na jakékoliv
akce. Právě v tuto chvíli je naše citlivost
na bolest největší.
23 hodin: Doba vhodná k usínání.
Vysoká hodnota "spacího hormonu"
melatoninu nám dává pocit únavy. Lidé
označovaní za noční ptáky mají však tuto
dobu posunutou o tři hodiny později.

A tři optické klamy na závěr:
Vidíte ten trojúhelník? Ale on tam není!

Můžete ukázat nejnižší schod?

Jsou kroužky uvnitř nebo vně?
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