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Milý čtenáři,
sluníčko svítí, ptáčci šveholí. Až
by se chtělo zvolat: „Krásný vzhled je
na ten Boží svět“. Melodii si prosím
doplň po paměti. Co by ti vlastně,
milý čtenáři, mohlo chybět ke
štěstí a spokojenosti?! No – něco
by se asi našlo… Svět není rajská
zahrada. A konec konců i v té
rajské zahradě se plazil had.
Lidová moudrost vyjadřuje totéž
rozpoznání úslovím, že „není
růže bez trní.“
Nevyhneme se tomu, že nám
někdo
či
něco
bude
znepříjemňovat život. Tak už to
na tom světě chodí a my jen
těžko můžeme druhé změnit.
Sebe bychom ale změnit mohli.
A řekněme si to otevřeně – jiná
cesta ke zlepšení tohoto světa
není. Jakmile se pokusíš měnit
lidi okolo sebe, zafunguje
starý zákon akce a reakce.
Každý
tlak
budí
odpovídající protitlak. Když
ale „zatlačíš“ sám na sebe,
proč by ses měl bránit
něčemu, co sám chceš?!
Jistě, že jsou lidé, kteří
zdrbnou
každého,
koho
uvidí. Zkus začít u sebe –
začni si dávat o to větší
pozor na svůj jazyk. Jistě, že
jsou lidé, kteří na nikom
nevidí nic dobrého. Zkus
začít u sebe a pochval toho,
koho potkáš. Jistě, že jsou
lidé, kteří nepřiloží ruku ke
společnému dílu. Zkus začít u
sebe a pomož někomu, kdo
pomoc potřebuje.
Slavný americký prezident
Kennedy při své inauguraci pronesl
neméně slavný výrok: „Neptejte se, co
vaše vlast může udělat pro vás, ale co
vy můžete udělat pro ni. Neptejte se,
co může Amerika udělat pro vás, ale
co my všichni můžeme udělat pro
svobodu lidí.“
Je pravda, že zrovna on nedostal
mnoho šancí ukázat, nakolik si za
těmito slovy stojí. Byl zastřelen
necelý rok po tomto proslovu. Jeho
slova ale zůstala vryta v paměti lidí. A
právem. Mají totiž mnoho co do sebe.
Když začneme sami u sebe, když se
pokusíme změnit k lepšímu něco ve

svém životě, pak tato změna začne
v dobrém ovlivňovat i naše okolí.
Nepodceňujme
hodnotu
dobrého
příkladu.
V takovéto snaze o změnu je pak
ale ještě víc, než jen příklad.
V takovém jednání se skrývá i
hodnota osobního nasazení, osobní
oběti. A to je něco, v čem se skrývá
síla, jejíž moc si neumíme představit.
Sílu k osobnímu nasazení
ti přejí tvé
Strmilovské Noviny
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aktuality…

Zprávy z MěÚ:
Upozorňujeme, že firma TESCO
Jindřichův Hradec bude vyvážet
popelnice na staré známky z roku
2006 pouze do konce března 2007. Po
tomto datu nesmí žádnou popelnici
bez platné známky roku 2007 vyvézt.
Dále upozorňujeme, že v letošním
roce bude firma TESCO vyvážet
popelnice na dvě směny – tedy mohou
přijet kdykoliv od 7,00 ráno do 21,00
večer. U nás připadá v úvahu spíše
pozdě odpoledne a večer.
*-*-*-*-*-*-*
Dále upozorňujeme občany, že
podle zákona č. 326/2000 Sb., o
způsobu označování ulic a domů,
musí obec, kde jsou uznané ulice, mít
tyto ulice jednotně označeny a to
minimálně na začátku každé ulice po

pravé straně. Majitelé budov a
nemovitostí musí strpět umístění
tabule s označením ulice na své
nemovitosti nebo pozemku.
Označení budov popisnými čísly je
povinností
majitele
budovy
s
přiděleným popisným číslem. Zde
grafické provedení již nemusí být
jednotné. Podoba čísla záleží na
rozhodnutí majitele objektu.
Označení ulic a budov je velmi
důležité
jak
pro
doručování
poštovních a jiných zásilek, tak při
vyjímečných událostech, nebo při
hledání konkrétní adresy záchrannou
službou, hasiči a podobně.

V neposlední řadě je dobré, aby
občané již nyní věděli, že v
následujících měsících budou ve
Strmilově a v dalších místních částech
opraveny některé místní komunikace
a chodníky. Po opravách chodníků
budou ve Strmilově vyznačeny 4
přechody pro chodce a to jeden na
náměstí u autobusové čekárny a tři na
křižovatce u Domu s pečovatelskou
službou. Tyto nové přechody pro
chodce by měly zvýšit bezpečnost
chodců ve velmi frekventovaných
místech. Je však důležité vědět, že zde
chodci nebudou mít „absolutní
přednost“, jak je někdy mylně
prezentováno.

*-*-*-*-*-*-*-*
Za informace děkujeme panu
starostovi J. Krátkému

Upřesnění ke sběru odpadových surovin ve Strmilově
Oznamujeme, že sběrný dvůr v Zahradnické ulici je otevřen každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 14 do 17 hodin.
V období od 1. dubna do 31. října je otevřen každý čtvrtek.
V červenci a srpnu je navíc otevřen i každou sobotu od 9 do 11 hodin.
Bezplatně se vybírají tyto odpadové druhotné suroviny :
- jakýkoliv i netříděný papír, PET lahve roztříděné na bílé, modré a zelené, igelity všech barev, hadry všeho druhu
- lednice, televize a ostatní elektrozařízení, baterie a akumulátory, obaly od barev
- z nábytku jen samostatně hadry, molitany, kovy
Nevybírají se zde plastové hnědé lahve a nádoby od olejů, kelímky od tvarohů, jogurtů a podobné – to je běžný domovní
odpad do popelnic. Dále se nevybírají pneumatiky – ty řeší zpětný odběr pneuservisů a nebezpečné odpady jako je eternit
a azbest a také se nevybírají autovraky a díly z aut.
Větve a dřevo na spálení se soustřeďují v prostoru bývalého lomu na Kamenitém.
Trávu a listí je možné ukládat také do bývalého lomu na Kamenitém – ale pouze z horní strany.
Kameny, cihly, zemina a podobný pevný materiál se ukládá na místo určené po dohodě s vedením obce pro každý
jednotlivý případ. Bez odsouhlasení je každé vyvážení považováno za založení černé skládky a bude podle toho
postihováno.
Všechny tyto odpady však mohou odevzdávat jen občané trvale bydlící ve Strmilově, majitelé rekreačních objektů
ve Strmilově – ale hlavně musí mít zaplacen poplatek za odpad za daný rok, což musí sami doložit !
Jaromír Krátký
starosta města

SDH Strmilov

TJ Jiskra upozorňuje
občany, že opět proběhne

srdečně zve všechny na tradiční

sběr železného
šrotu:

HASIČSKÝ BÁL
který se bude konat v místním Kulturním domě.

00

v sobotu 17.3. od 20. hod.
K poslechu a tanci hraje skupina Benefit.
Vstup je 60,- Kč.

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
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28. dubna!
7.4. od 15,00
v hotelu „Komorník“ proběhne
3. turnaj ve cvrčkovi

O KRÁLE
STRMILOVSKA

Knihovna v akci a čísla…
I když na hodnocení minulého roku je
již doba pokročilá, nedá mi to. Chci
připomenout něco z uplynulých aktivit a
všechny, kteří se do nich nějakým
způsobem zapojili.
Minulý rok byla knihovna opravdu
akční. Mohly to zjistit nejen děti, ale i
dospělí, kteří přišli na některé z akcí,
pořádaných knihovnou. Podle obrazového
archivu, ve kterém nyní dost často
„lovím“ informace (a je ostatně také na
našich internetových stránkách), se stejně
jako v minulých letech v knihovně
besedovalo,
soutěžilo,
tvořilo
a
vymýšlelo. Ovšem v trochu větší míře a
možná přibylo i o něco více kreativity,
než v minulých letech. No, nevyužijte
obrovský tvůrčí potenciál dětí! Vždyť jen
soutěží jsme letos uspořádali osm a bylo
rozdáno mnoho cen mnohým žákům za
jejich skvělé výtvory! O besedách již byla
řeč, výborná je spolupráce se školou,
školkou i družinou. Na konci roku se
navíc děti podílely na vzniku výstavy
„Strmilovským štětcem, perem tužkou…“
svými pracemi vyšlých právě z několika
vyhlášených soutěží. Mezi jinými to bylo
výtvarné téma „Strmilov mýma očima“ a
literární téma „ Město, ve kterém žiju“.
Výsledky jste mohli obdivovat ještě celý
leden a únor na chodbě městského úřadu.
Pěkný výstup z celoroční soutěže bylo i
právě vystavené pohádkové pexeso, do
kterého děti přispěly svými výtvory.
Ale co se týká akcí, nesmím
zapomenout na vzdělávací a kulturní
aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Knihovna se stala školícím centrem také
pro občany, kteří využili možnost
dozvědět se trochu něco víc, nebo přišli
jen ze zvědavosti – totiž na internet.
Během Března – měsíce internetu (ale
pro většinu četbychtivých lidí je to stále
měsíc knihy) se konají každý rok kurzy
internetu zdarma. Tak tomu je i letos a
zájemci se mohou přihlásit v knihovně.
Někteří usilují o podrobnější zaškolení,
jiným stačí úplné základy. Byť by to byl
jen zájem o fotografie z akcí v obci, je
velice pozitivní, že se o těchto snímcích
vystavených na webu lidé vůbec dozvědí
a přijdou. Nyní možnost zdarma kouknout
na internet mají i návštěvníci nově
otevřené knihovny v České Olešné,
která
je
pobočkou
knihovny
strmilovské.
Vrátím se ještě k jedné z akcí, zde již
jednou zmíněné, která svou obsažností a
snad i tématem přitáhla všechny věkové
kategorie. Byla to právě výstava
„Strmilovským
perem,
štětcem,
tužkou…“, jejíž vernisáž se konala
22.12.2006.Vernisáž a výstava, pořádaná
knihovnou,
důstojně
připomněla
skutečnost, že jsme zase městem. Svým
obsahem ale především sdělila, že mezi
námi žili a stále žijí lidé, kteří
komunikovali nebo komunikují s okolím
ještě jinak, než slovy. A to i tehdy, když

už nejsou mezi námi. Svoje pocity a
náhled na svět dokázali a dokáží vyjádřit
prostřednictvím obrazů. Mám docela
radost
i
z dalších vystavených
„neobrazových“ exponátů a dekorací,
které nám buď darovali nebo zapůjčili
další místní umělci.
Měla bych zde asi napsat dlouhý
jmenovitý seznam všech, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k uskutečnění této
vánoční úspěšné akce. Zabral by polovinu
novin. Přece jen jsou to už tři měsíce, kdy
akce proběhla a proto vezmu své
poděkování více zeširoka, snad se zase
tolik neprohřeším.
Tak tedy veliký dík patří všem –
majitelům i malířům, kteří obrazy s
ochotou a vstřícností na výstavu zapůjčili.
Dětem, které se zapojily do soutěží,
vytvořily krásné práce a odevzdaly je k
vystavení. Paním učitelkám ze ZŠ a MŠ,
které nad dětmi bděly a motivovaly je.
Osloveným, především ženám a dívkám,
které zapůjčily, darovaly, upekly nebo
udělaly na požádání vánoční dekorace.
Zaměstnancům městského úřadu za
technické zázemí a pomoc při
organizování.
Zaměstnancům
firmy
Kovopor za zhotovení a darování
výstavních stojanů na obrazy. Paní
kronikářce za doplnění chybějících
informací. Členkám ČSŽ, které na
výstavě asistovaly jako dozor
mezi
vánočními svátky a přispěchaly na pomoc
i při pečení dobrůtek, ty jste mohli
ochutnat na 1. městském plese. A
samozřejmě chci poděkovat všem, kteří
jakoukoliv částkou, jakýmkoliv darem
přispěli na odměny a ceny pro děti. A to
nejen před vánocemi.
Rozepsala jsem se o akcích, konaných
knihovnou. I když to podle mého
hodnocení nevypadá, v knihovně však
stále zůstává prioritou půjčování a práce
s knihami. Suchou statistiku můžete
shlédnout na našem webu, takže jen
nejzajímavější postřehy:
V roce 2006 do knihovny přibylo 630
nových svazků, vyřazeno bylo 355
většinou opotřebovaných svazků.
V minulém roce získala knihovna a
její pobočka v České Olešné 176 čtenářů.
Návštěvnost knihovny se zvýšila o téměř
500 návštěvníků. Těžko říci, zda
poskytování internetu zdarma přispěla
k návštěvnosti knihovny. V určité míře
zajisté ano. Za svým názorem, že lidé
zatím do knihovny stále chodí přece jen
více číst, než surfovat po internetu, si
však stále stojím. I letos ovšem rovněž
mohu tvrdit, že internetu přichází na chuť
stále více lidí.
V celkovém počtu výpůjček došlo
oproti minulému sledovanému roku ke
znatelným změnám. Jejich počet se
navýšil celkem o 3230 sv. Velký podíl na
výpůjčkách mají stále v knihovně právě
časopisy, počet těchto výpůjček se v roce
2006 zvýšil o 1091 sv. Je potěšitelné, že i
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výpůjček knih je celkově o 2139 sv . více
než minulý sledovaný rok.
Vliv na zvýšení počtu knižních
výpůjček má jako léta předešlá
samozřejmě bohatě doplňovaný fond
prostřednictvím vlastního nákupu, dále
pak meziknihovní výpůjční službou v
MěK v Jindřichově Hradci i jiných
knihovnách a nyní již tradičně
prostřednictvím výměnných souborů.
Tento způsob výměny a shánění knih
pokud to jde, stále využívám. To, že se
čtenářům rozšířila možnost výběru a
výpůjček nové literatury, jsem tvrdila již
minulý rok. Na dobré věci si lidé dobře
zvykají a tak minulý rok již velké
množství novinek přímo vyžadovali.
Potvrzuje to i vysoký nárůst výpůjček.
Plus pro knihovnu znamenaly dary celých
ročníků různých dražších periodik od
pravidelných návštěvníků. Čtenáři si tak
nyní mohou vybírat nejen z avizovaných
11 odbíraných časopisů, ale i z přibližně
15 dalších žánrově odlišných titulů.
A co nás v nejbližší době čeká?
Již zmiňovaný Březen – měsíc knihy a
internetu, přinese snad dostatek akcí,
které se budou týkat všech, kteří mají s
knihovnou, s knihami nebo s internetem
co do činění. Nebo jen prostě přijdou ze
zvědavosti.
Ve spolupráci s šachovým klubem
chceme pokračovat v pravidelném cyklu
seminářů. První se konal 25. ledna na
městském úřadu na téma Rodinná
politika.
Přednášel
zde
ředitel
Občanského institutu MUDr. Roman
Joch. Únorový seminář proběhl na
stejném místě 22.2 2007 na téma „Jak
fungují média“, přednášejícím byl Mgr.
Matyáš Zrno. V březnu nás čeká
přednáška na téma „Formy internetového
vzdělávání“ a přednášet bude asistent
senátora Michal Šabatka.
Děti se letos poprvé mohly zúčastnit
besedy se spisovatelem Janem Lebedou,
který k nám přijel 15. února 2007.
Povídání o zvířátkách, lese, přírodě i
dalších věcech zaujalo nejen děti, ale i nás
dospělé. Krásné zážitky a příslib další
besedy od pana Lebedy!
Následující besedy a soutěže pro děti
ZŠ se připravují a konají se od března
prakticky celé jaro.
Místo celorepublikové „Noci s
Andersenem“ nás
čeká Den s
Andersenem, možná těch dnů zase bude
trochu víc.
Probíhá hodnocení knihoven, které se
zapojily
do
soutěže
„Kamarádka
knihovna“. I naše knihovna se zapojila,
děti si své pro a proti již také řekly.
Uvidíme, jak dopadneme v konkurenci s
ostatními 103 knihovnami v republice.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna V. Martínka ve Strmilově

Bohoslužby o Velikonocích
kostel sv.
Jiljí
evangelický
kostel

Zelený
čtvrtek
18,00

Velký
Pátek
18,00

Bílá
Sobota
19,00

Boží hod
Pondělí
Velikonoční Velikonoční
8,00
8,00

17,00

10,00

Vítáme mezi
námi

Michaelu
Knotkovou
Ať se Ti s námi líbí!

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na divadelní představení mládeže
00

na Bílou sobotu, tj. 7.4. od 17, hod.

V hlavních rolích (vedlejší nevedeme!)
postupně přijdou na scénu:
J.A.Komenský – Karel Hála
Daniel, syn JAK – Luboš Hála
Jana, poslední manželka JAK – Hana Šobáňová
de Geer, holandský průmyslník – Dan Šobáň
Tolnai, rektor univerzity v Szarospataku – Luboš Michálek
Flemming, švédský vyslanec – Vlasta Sedlák
Rembrandt, malíř – Vláďa Semotán
Dorotka, druhá žena JAK – Darina Kloučková
Žerotín, moravský šlechtic – Ondřej Semotán

Poslední den života Jana Amose

15.11.1670

Toto představení bude ale přeci jen vyjímečné. Jeho výtěžek bude určen na dobudování klubovny pro děti. Prosíme
Vás tedy o mimořádnou obětavost. Na veškeré finanční příspěvky budeme moci na místě vystavit potvrzení pro daňový
odpočet za dar pro neziskovou organizaci.

Dne 24.2. 2007 se uskutečnil „Turnaj hráčů nad 35 let“ v sálové kopané.
Celý turnaj proběhl v přátelské
atmosféře a za účasti několika
známých tváří z televize Nova.
Nejznámější hráči turnaje – Pavel
Poulíček (sportovní komentátor
TV NOVA) a Michal Sochor
(reportér TV NOVA)

Konečné pořadí:
1) KRAFT Strmilov A
2) NOVA Praha
3) Sokol Plavsko
4) Plech Kunžak
5) Sokol Studená
6) Kraft Strmilov B

NOVA z Prahy se zúčastní i
letního fotbalového turnaje,
který plánujeme na 23.6. 2007

Za informace děkujeme panu Petru Vinklerovi

è è è Zlatí

hoši ve florbale ç

çç

23.1.2007 krajské kolo florbal ZŠ – hoši (České Budějovice)
Hráči: 9. tř. Koutný Radim, Procházka František, Nečeda Luboš, Potměšil Milan, Dvořák Jan, Štěpnička Patrik,
Hřava Jan, Dobrodinský Tomáš, Soukup Zdeněk, 8. tř. Janák Lukáš, Nečeda Ondřej
Pořadí: 1. ZŠ Strmilov, 2. ZŠ Strakonice, 3. ZŠ Český Krumlov,
Ostatní účastníci: ZŠ z Písku, Vimperka, Tábora, Českých Budějovic
6.2.2007 kvalifikace na republikové finále – florbal hoši (Plzeň, hala TJ Lokomotiva Plzeň)

1.místo: ZŠ Strmilov => postup do republikového finále ČR, které se bude
konat 21. – 23. března 2007 v Kopřivnici, nominováno 6 nejlepších družstev v z ČR
Žákům z 9. ročníku se daří nejen ve sportu.
V konverzační soutěži v německém jazyce získal

1. místo v okresním kole

Luboš Nečeda.
Upřímně gratulujeme!
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Velikonoční prodej ryb
V sobotu 7.4. od 7.00 do 9.00
na hrázi Horního rybníka v České Olešné

cena kapra 55 Kč/kg

Místní organizace Českého rybářského svazu Strmilov pořádá

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
Požární nádrž Bořetín – 21. dubna 2007
Zápis závodníků proběhne od 8:45 – 9:00 hodin.
Začátek závodu je v 9:30 hodin.
Zúčastnit se mohou děti, které navštěvují základní školu.

Soutěžit se bude o hodnotné rybářské náčiní.
Pro diváky je zajištěno občerstvení. Zveme všechny příznivce rybářského sportu.

Evangelický sbor ve Strmilově zve všechny zájemce na

Dny mládeže – 20.- 22.4.
Tématem, kterému bychom se na tomto setkání chtěli věnovat, je „umírání.“
Svoji účast a podíl na programu již přislíbil lékař, vysokoškolský učitel, evangelický kazatel, cestovatel, spisovatel a nakladatel

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.,
jehož jméno je spojeno s činností vícero hospiců.

Na stránkách jihosom.blog.cz můžete napsat, co se Vám spojuje se slovem „umírání“, či co byste se o tomto tématu rádi dozvěděli.

Šachový klub Strmilov a Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Vás zvou na přednášku

Mgr. Michala Šabatky
na téma

Vzdělávání po internetu

Přednáška proběhne ve středu 28.3.2007 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strmilově

Lektor je asistentem senátora Jiřího Nedomy, je místopředseda občanského sdružení Mladých konzervativců.

Po přednášce bude již tradičně možné na dané téma diskutovat.

MÁM DOST TŘETÍHO TISÍCILETÍ, PROTOŽE:
1. se pokouším zadat své heslo i na
mikrovlnou troubu.
2. ptám se svých kolegů vedle u
stolu e-mailem, zda mají chuť jít
na pivo a oni odpoví e-mailem
„O.K. Dej mi ještě pět minut“.
3. mám 15 různých telefonních čísel,
abych se dovolal svojí tříčlenné
rodině.
4. denně v práci hovořím s lidmi z
jiného kontinentu, ale ještě jsem

si letos nepopovídal(a) se svým
sousedem.
5. si koupím nový počítač a za týden
je zastaralý.
6. důvod, proč ztrácím kontakt se
svými přáteli je, že ovládám
jejich e-mailové adresy.
7. již neznám cenu poštovní
známky.
8. většinu vtipů, které znám, jsem
četl(a) v e-mailech.

9. uvádím jméno firmy, když jsem
večer doma a zvednu telefon.
10. z domova se pokouším volat
přes nulu.
11. jdu do práce za tmy a za tmy se
vracím domů.
12. mí rodiče o mně říkají: 'pracuje s
počítačem'.
13. čtu si tento článek a neustále
přikyvuji…

Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 600 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk MÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno v úterý 15. března 2007, příští číslo začátkem června 2007
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Skauti
Začíná jaro a
člověku se ani
nechce sedět celý
den u stolu, když je
venku tak krásně.
Ale přeci jenom jsem
si našla chvilku čas,
abych sem napsala krátký článek.
Tentokrát ale nebudu psát o žádné
výpravě, tentokrát se tady s Vámi podělím
o své zážitky a vzpomínky z čekatelského
kruhu NÁMOŘNÍ AKADEMIE. Ale
nejdřív bych vám ráda pověděla něco o
podstatě skautingu.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj
osobnosti mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a
tělesných schopností tak, aby byli po celý
život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému
společenství v souladu se skautskými
principy a metodami.
Zní to hezky, že ano, ale aby se něco
takového mohlo dít, musí být také nějací
vedoucí, kteří by mládež vedli a učili. A
proto existují po celé republice různé
skautské kurzy, které připravují budoucí
vedoucí. Já jsem se také jednoho
takového kurzu zúčastnila a musím říct,
že to opravdu stálo za to. =)
V polovině srpna jsem se sešla ještě se
dvěma kamarády na vlakovém nádraží ve

Stojčíně a kdybych v této chvíli věděla, co
mě čeká, nevím, jestli bych do toho vlaku
vůbec nastoupila.
Po celkem příjemné cestě nás vlak
vysadil, tedy spíš vyhodil, v Nových
Mitrovicích, kde už čekali další účastníci,
pro další asi půl rok „kadeti“. Zanedlouho
jsme se dozvěděli, že jsme od tábora
vzdáleni 20 kilometrů, které musíme
během 4 hodin ujít s plnou polní, tedy
spíš s našimi „skromnými“ krosnami.
Pochod jsme nakonec zvládli a po
vyfasování pruhovaných modro-bílých
triček, pádel a plovacích vest a pár seřvání
typu „Jak to, že nestojíte v pozoru, kadete,
tak to bude deset kliků s krosnou!“, nebo
„Kadete, vy neumíte odpovědět?! Mezi
dvěmi slovy ‚Ano‘ a ,Pane‘¸ jsou dvě
sekundy pauza!“ jsme se mohli jít
zabydlet do stanů. Zbytek dne proběhl
celkem v pohodě a uprostřed noci nás
„mile“ překvapila bojovka, která trvala až
do rána. Následujících deset dní proběhlo
v podobném tempu. Ráno rozcvičky
v plavkách, i když pršelo, dopoledne
přednášky o zdravovědě, bezpečnosti,
základech
skautingu,
metodice,
pedagogice a psychologii a nebo
organizaci a právu plus nějaké ty hry a
odpoledne zase přednášky a hry, výcvik
na lodích na rybníce. V noci bojovky,
např. že svázali pár kadetů k sobě, ti
museli projít určitou trasu, podlézt
provaz, dělat dřepy, dostat se přes
překážky a nakonec je „osvobodili“ zlitím

od hlavy až k patě studenou vodou.
A když se zrovna nestihlo uvařit?
Žádný problém. Suroviny jako kečup
nebo
špagety
(samozřejmě
ještě
neuvařené) nám schovali okolo tábora,
třeba do bahna, do křoví apod. A to, jestli
budeme mít co jíst, už záleželo na našich
pátracích schopnostech. Taky přečkat noc
venku v přírodě jen s jednou dekou pro
šest lidí a s oblečením, co jsme měli na
sobě, byl docela zážitek.
Zkrátka nebyl to žádný zotavovací
pobyt v lázních, ale o to větší se mezi
účastníky utvořilo přátelství a myslím, že
na konci nikdo nelitoval, že se té „vojny“
účastnil.
Po táborové části následovaly ještě
víkendy, na kterých jsme si udělali
zkoušky (tzv. čekatelky), které nás jako
čekatele opravňují složit si v 18
vůdcovky. Na posledním setkání v únoru
jsme se stylově rozloučili skvělým
plesem, ale věřím, že to nebylo naposled,
co s s těmi lidmi, se kterými mne toho
tolik pojí, vidím.
Asi si po přečtení tohoto článku říkáte
„To je toho, já jsem byl na vojně taky a
taky jsem to přežil!“, ale ono není někdy
na škodu sáhnout si až na dno svých sil a
prožít si ty krušné chvíle beznaděje a
vyčerpání, protože jak se říká: „Co tě
nezabije, to tě posílí!“.
Mako Hojková

Nové knihy o našem regionu v knihovně Viléma Martínka ve Strmilově:
Renata Pourová - Hrady, zámky a
tvrze, které přežily rok 2000 (obrazová
encyklopedie
ještě
dnes
stojících
architektonických
objektů
v Jižních
Čechách, nalezneme zde i zámek v České
Olešné, tvrz v Budkově, zámky a tvrz v
Dačicích, zámek v Palupíně, zámek
v Popelíně, zámek ve Střížovicích –
Rozkoši, zámek ve Studené a další
objekty z blízkého i vzdáleného okolí)
Marek Janáč – Divnopis (průzkum
roztodivných jmen obcí a měst v Čechách

Ambulance
První ambulance je spojena s rokem
1792 a se jménem osobního lékaře
francouzského císaře Napoleona - Jeana
Dominique Larreye. Larrey nebyl
spokojen se způsobem, jakým se dopravovali ranění z bojiště, kdy je položili na
vozík a táhli přes výmoly na cestách do
zázemí.
Dal proto na vozík připevnit zvláštní
pružiny, které zajistily pro raněné větší

– mezi jinými je zde uveden i Palupín a
Kunžak)
Eva Krafková – Krajinou čertových
kamenů (turistický průvodce Kunžakem
a okolím)
Karel Klik – Provaznictví v Čechách a
na Moravě (o historii a současnost
provaznictví, je zde i kapitola Výroba
pletených šňůrek Františka Pavláta ve
Strmilově)
Dačicko.
Slavonicko.
Telčsko.
(vlastivědná encyklopedie, obsahuje i

zmínku o Malém Jeníkovu, České Olešné,
Palupínu, Popelínu, Studené atd.)
V České knize rekordů II. je uveden
mezi nejnovějšími rekordy i strmilovský
nejdelší skládaný papírový řetěz z roku
2006. Pokus o rekord, který se zdařil,
uspořádala společnost YMCA Strmilov a
použila k lepení lepidla firmy Kores.
Většina těchto knih je k dispozici
většinou k prezenčnímu půjčování - k
nahlédnutí nebo ke studiu na místě
přímo v knihovně.

pohodlí a nechal zhotovit rovněž
přístřešek, který chránil raněné před
nepřízní počasí. Tento vynález se setkal
se značným ohlasem a tak již od roku
1796 měla francouzská armáda zvláštní
jednotku, která byla vybavena 12
„létajícími ambulancemi“, které byly
tažené koňmi.
První ambulance určená pro civilisty
se objevila až po více než 80 letech.
Objevila se až v roce 1878 tentokrát v
Anglii v ulicích města Margate v hrabství
Kent. Byl to vozík s jedním kolem, který
byl tlačen ručně. Až o pět let později se

začala používat ambulance se čtyřmi koly
na pneumatikách, opět tažená koněm.
A trvalo ještě dalších 12 let, než se
objevila první automobilová ambulance.
Psal se rok 1895 a dějištěm této události
byla Paříž, kde byla předvedena první
ambulance
poháněná
daimlerovým
motorem. Francouzská armáda ji začala
užívat o pět let později (v roce 1900).
Téhož roku byla ve Francii uvedena i
první motorizovaná ambulance určená pro
civilisty.
Za informace z materiálů ČČK
děkujeme p. L. Svobodovi

Hledáme zemědělskou půdu k pronájmu!
1500,- Kč za hektar, platba předem, vyřídíme všechny náležitosti - telefon: 720 555 634
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