Strmilovské noviny
Milý čtenáři,
zdravíme tě v čas podzimních
plískanic a věříme, že i tento
pošmourný čas dokážeme prozářit
trochou
tepla
dobrých
zpráv,
zajímavostí, pozvánek a vůbec
článků, které Tě zaujmou, pobaví,
potěší…
Snad si vzpomeneš na Jána
Zákopčaníka a jeho přání „Slunce
v duši“ z předpovědi počasí. Tak
něco takového bychom chtěly
nabídnout Tobě, milý čtenáři. Tak
už by to u všech všudy mělo být.
Kde jinde, když ne mezi sebou,
bychom na sebe měli být usměvaví,
přátelští a milí?!
Zpívá se v jedné písničce od
skupiny Chinaski „…jaký si to
uděláš, takový to máš!“ Jistě, že to
neplatí vždy a všude. Bylo na to
kdysi často opakované slovíčko
„globalizace“. Ejhle – takové to
bylo slavné slovo a zmizelo
v propadlišti dějin… Tohle slovíčko
znamenalo, že na nás doléhají
události, které se staly třeba na
druhém konci světa. A je to tak –
kdo by si v dobách našich prarodičů
pomyslel, že se budou zprávy šířit
tak rychle a na takovou vzdálenost?!
V místech,
jejichž
jméno
ani
neumíme pořádně vyslovit, dojde
k válce, zemětřesení či se tam
narodí dvouhlavé tele – a už o pár
hodin později vidíme v televizi
záběry
a
slyšíme
zasvěcené
komentáře kdo, co a proč… Či
v době nedávné – daleko za
oceánem se pouštěli do riskantních
finančních operací a ejhle, ono se
nás to najednou také týká a naši
ekonomové těžce řeší, jak moc se
nás to týká.
Těm
informacím neutečeme.
Valí se na nás z televize, rozhlasu i
novin a není možné udělat si sám
pro sebe takový malý svět, kam je
nepustíme. Svět už takový je a my
v něm žijeme. Nemůžeme si vyrobit
jiný, i když by se nám to třeba moc
líbilo.
Tak jak to tedy je – platí tedy
ono „…jaký si to uděláš, takový to
máš!“, nebo neplatí? Milý čtenáři –
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platí. Ne vždy a ne všude, ale ve
spoustě případů stále ještě ano. Je to
na Tobě, jak se budeš chovat
k lidem, které potkáváš. Jestli
někomu řekneš hezké slovo, nebo se
na něj protivně zašklebíš. Jestli
budeš zamračený a studený, jako to
podzimní počasí, nebo zkusíš sám
tak trochu vyrobit pěkné „babí
léto“, když už nám ho příroda tolik
nedopřála.
Není to lehké, to my dobře víme.
Jednomu není vždycky do zpěvu a
na těle, na duši i na duchu je
spousta těžkostí.
Jenže – kde jinde, když ne mezi
sebou, bychom na sebe měli být
usměvaví, přátelští a milí?!
Podzim plný Slunce
v myšlenkách, slovech i skutcích
Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Oznámení o době a místě
konání voleb do Senátu
Parlamentu České republiky a
do krajských zastupitelstev
Starosta města Strmilov podle § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
Hlasování ve volbách do Senátu
Parlamentu České republiky a do
krajského zastupitelstva se uskuteční

v pátek 17. října 2008 od 14,00
do 22,00 hodin a sobotu 18. října
2008 od 8,00 do 14,00 hodin.
----------------Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je místnost pro hlasování
v zasedací místnosti Městského úřadu
na adrese Strmilov, Náměstí č. 60 a to pro
oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu ve Strmilově, Palupíně,
Malém Jeníkově a Leštině.
Pro volební okrsek č. 2 je místnost
pro hlasování v knihovně v České
Olešné na adrese Česká Olešná č. 11 pro

Z 10. zasedání dne 28. srpna 2008. Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:
Bere na vědomí
Kč/m2 – Ladislava Růžičková a Jiří
zprávu
o
kontrole
usnesení
Frühbauer
z minulého 9. zasedání zastupitelstva
koupi pozemku v k.ú. Strmilov – p.č.
informaci o jednání rady města – 16.
4978/2 a p.č. 317 b = 49 m2 za cenu
a 17. schůze rady
50,Kč/m2
–
na
chodník
zprávu o investičních akcích města
v Popelínské ul. – Mgr. Martin
informaci o podzimních volbách
Dojiva
další informace starosty o dění ve prodej nemovitosti v k.ú. Strmilov –
městě
dům č.p. 141 v Zahradnické ul. za
Schvaluje
450.000,- Kč – Tomáš Žejdl a
odpisový plán Základní školy
Kateřina Sejkorová
Strmilov na rok 2008
rozpočtová opatření / změny / podle
prodej pozemku v k.ú. Česká Olešná
soupisu hlavní účetní č. 1/2008
– p.č. 2334 = 354 m2 za cenu 35,-

oprávněné občany s adresou trvalého
pobytu v České Olešné.
Oprávněnému
občanovi
bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,
cestovním,
diplomatickým
nebo
služebním pasem České republiky.
Hlasovací lístky spolu s poučením
budou každému oprávněnému občanovi
doručeny do místa bydliště nejpozději tři
dny před konáním voleb.
Ve Strmilově dne 29. 9. 2008
Jaromír Krátký
starosta města

-

uložení
úkolu
Finančnímu
a
Kontrolnímu
výboru
– výběr
poplatků při pouti
Neschvaluje
Prodej pozemku v k.ú. Leština – p.č.
68 a část p.č. 50/60 = cca 1100 m2
pro Miroslava Skoupu – doporučuje
dlouhodobý pronájem
Ukládá
starostovi, místostarostovi, pracovnicím MěÚ a strážníkovi městské
policie zajistit úkoly spojené se
splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve vstupu do budovy Městského úřadu je umístěn Sběrný box vysloužilých elektrospotřebičů a to v rámci celostátní akce „Zelená
obec“. Lze do něj volně bez další domluvy odkládat: Mobilní telefony, kalkulačky, baterie, klávesnice a myši, holící strojky, fény,
toustovače, ruční elektrické nářadí, elektrické hračky, fotoaparáty a podobná menší elektrozařízení.
Do boxu nepatří: Žárovky, zářivkové trubice, televize, monitory, stolní počítače, autobaterie a veškeré větší elektropřístroje.

Výměna občanských
průkazů
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003 končí
nejpozději 31. prosince 2008.
O výměnu občanských průkazů je nutné požádat
nejpozději do 30.11.2008.

Nabízíme
poskytování
služeb v lesnictví
- provádění lesních prací
- výkup kulatiny
- výroba krovů dle
požadavků zákazníka
včetně dodávky kulatiny
Iveta a Ivan Sýk orovi
tel:

384 390 642,
606 575 586,
602 208 710,
e-mail: i.sykorova@tiscali.cz

Tradiční výlov
rybníka HOLUB
proběhne

v sobotu 25.října.
Výlov začíná
v 7,00 hod,
prodej ryb
od 8,30 hod.

Knihovna na jaře, v létě a na podzim…
Činnost knihovny, jak už mohla část
obyvatelstva poznat, je v našem městě
různorodá a nezaměřuje se pouze na
půjčování knih. Ty doby dávno minuly a
nabídka jejích služeb se přizpůsobila
aktuálním potřebám obyvatel. Zda je
schopná
alespoň
trochu
přispět
k informovanosti, vzdělanosti a ke
kulturnímu vyžití, musí posoudit jiní. A
cože se za posledních tři čtvrtiny roku
v knihovnické kuchyni uvařilo?
O pasování jsem se podrobněji
rozepisovala v jednom ze starších čísel
SN. I letos prvňáčci prožívali pasování
nadmíru vážně a slavnostně a myslím, že
konečné dojmy z celé akce nejen pro ně,
novopečené čtenáře, ale i pro všechny
zúčastněné dospěláky, byly téhož rázu.
Tradici pořádání slavnostního aktu
pasování prvňáčků na čtenáře, kterým
bychom vždy chtěli zakončit poměrně
náročný první školní rok dětí, zahájila
knihovna ve spolupráci se ZŠ již
v minulém roce. Samotný slavnostní
akt by se měl stát oslavou nejen
čtenářských dovedností, pilnosti
a úspěchu našich prvňáčků, ale
i nezměrného pedagogického
úsilí samotné paní učitelky.
I letos, stejně jako minulý
rok, pasoval prvňáčky
pan spisovatel Jan
Lebeda, kterého měly děti
možnost poznat již z dřívějších
setkání v knihovně.
V letošním školním roce
se s tímto rytířem psaného
slova uskutečnily dvě besedy
pro 1. a 2. třídu – první beseda
byla ještě v zimě o lese a
zvířátkách, druhá proběhla
v květnu a byla o včelkách. I
tentokrát byly děti řadou nových a
zajímavě podaných informací zcela
unešeny. Největší úspěch měly tradičně
praktické ukázky. K tomuto tématu
přinesl pan Lebeda včelařské pomůcky,
rámečky, mezistěny, plástve, včelí
produkty a dokonce živé včelky a trubce,
které si mohly děti "pochovat". Mohly
vidět živou i ještě nenarozenou matku v
matečníku. A ještě mnoho dalšího bylo k

BIOMIL
Vysoce kvalitní švýcarské krmivo
pro psy i kočky. Příznivá cena,
dovoz zdarma, nebo prodej
nonstop v Malém Jeníkově.

tel.: 607 221 907

vidění a slyšení. Jeho kniha Pohádkové
včely je kouzelná a patří k tomu
nejlepšímu, co bylo o přírodě a včelkách
pro děti napsáno. V květnu vyšla
Lebedova další nádherná kniha básniček o
přírodě s názvem Básničky do batůžku,
kterou si dokonce prvňáčci z pasování
mohli odnést domů jako dárek na
památku na tento slavnostní den.
Již celkem dlouhou tradici mají každý
měsíc nyní v místnosti knihovny pořádané
semináře pro dospělé (ty minulé se
odehrávaly
v zasedací
místnosti
městského úřadu), které pořádá místní
šachový klub s knihovnou. Letos jsme
jich stihli sedm, z toho dva poslední měly
téma „Posttraumatická péče v policejní
praxi“, vedl ho P. Ing. Mgr. Jiří Rous a
„Nejoblíbenější filozofické omyly“, na
němž přednášel známý
filozof
Jiří

Fuchs.
V říjnu (22. 10. od 17.00!)
připravujeme
seminář
na
téma
„Potápění“. Je připraveno i malé
překvapení. Na následující měsíce jsou
plánována další zajímavá témata. Je pořád
z čeho vybírat.
Pro hudbymilovné připravila knihovna
na léto ve spolupráci s panem Petrem
Nouzovským
a
panem
farářem
Berkovským
koncert
v rámci
Jihočeského komorního festivalu, který
poprvé u nás oficiálně proběhl již minulý
rok. Tentokrát nás při koncertu s názvem
„Violoncello
a
kytara“
potěšilo
koncertní duo ve složení Petr Nouzovský
s violoncellem a Patrick Vacík s
kytarou. Skladby od J. S. Bacha,
G. F. Händela a dalších měly důstojné
zaznění při výborné akustice v kostele Sv.
Jiljí 13. 7. 2008. Přišlo kolem 70
návštěvníků.
Pokud vše vyjde tak, jak postupně
domlouváme, uskuteční se opět i letos

v tomtéž kostele adventní koncert
v podání smíšeného pěveckého sboru
Smetana.
Další
adventní
koncert
připravuje knihovna ve spolupráci
s Jindřichohradeckým
symfonickým
orchestrem v prostorách obřadní místnosti
městského úřadu.
Zůstaneme-li ještě u podzimu, neměla
bych vynechat zprávu o akci, kterou
pořádala v rámci Týdnu knihoven
strmilovská knihovna ve spolupráci
s Městskou knihovnou Jindřichův Hradec.
7. 10. 2008 totiž ve Strmilově proběhlo
Setkání zřizovatelů a profesionálních
knihovníků okresu Jindřichův Hradec.
Každým
rokem
se
profesionální
knihovníci a
zřizovatelé knihoven
z celého okresu sjíždějí do jednoho
z třinácti profesionálních knihovnických
pracovišť, aby se dozvěděli novinky
z knihovnictví, okoukli praxi a
situaci
v jiných
městech,
probrali aktuální problémy
při provozování v tom
kterém místě, vyměnili si
zkušenosti
a
především
chvíli
spolu pobyli. Tentokrát
tedy
připadla
úloha
hostitele pro 40 osob na
Město Strmilov a jeho
knihovnu.
Tradiční
setkání,
na
němž
zaznělo pár slov o
historii
a
současnosti města
a následně i o
historii, současnosti
a činnosti knihovny,
jsme doplnili exkurzí do
místní tkalcovny a pražírny kávy,
což mělo velký ohlas. Doufejme, že
dojmy všech účastníků byly veskrze
pozitivní a naše město a knihovnu se nám
podařilo
dobře
prezentovat
i
reprezentovat.
A nakonec ještě technická poznámka, i
když už staršího data a pro návštěvníky
knihovny docela vžitá záležitost. Od
května vyšla knihovna vstříc nejen
místním, ale hlavně dojíždějícím dětem
v tom, že přizpůsobila páteční provozní
dobu odjezdu jejich autobusů. V pátek
tedy zájemci mohou přijít už od 13.00
hodin a v knihovně mohou pobýt do
18.00 hod. Provozní doba je tedy
takováto:

ÚT: 15.00 – 18.00
ST: 12.30 – 15.00
PÁ: 13.00-18.00
Pěkné podzimní dny plné pohody a
stále tolik potřebného sluníčka!
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Vítání dětí
Dne 1. 10. se uskutečnilo v obřadní síni
Městského úřadu vítání občánků, a to dětí
narozených od ledna do září 2008. Za toto
období se narodilo 8 dětí, z toho 4 děvčata
a 4 chlapci.
Rodiče dětí a další hosty potěšily svým

krátkým programem děti z Mateřské
školky, které si připravily krátké pásmo
básní a písní, dvě žákyně místní ZŠ
zarecitovaly báseň.
Po zhlédnutí krátkého programu byly
předány dárky, jako upomínka na tento
slavnostní den a rodiče se podepsali
do pamětní knihy.

A kdo byl přivítán? Julian Doležal,
Daniel Marek, Mikuláš Hlína,
Adéla
Hronková,
David
Hochman, Ema Hesová, Adéla
Semotánová a Eliška Jahodová.

Vítáme
Vás mezi
námi!
Islamizace?!
Co

kdyby
napadlo
někoho
ve
Strmilově
postavit
mešitu?
Pronikl snad
arabský svět až
na katastr naší
obce? Nu – pronikl. Ale bát se nemusíme.
Právě naopak. Paní Součkové jsme se byli
jen zeptat na břišní tanečnice, protože ty
v arabské
kultuře
svoji
inspiraci
nacházejí. Ale rozhodně nejen v ní. A
abyste věděli to, co víme my (protože to
stojí zato vědět), tak tady máte alespoň

Ukáz ka z me todiky nácviku
tance z Egypta

kousek
z toho
přehršle informací,
které
jsme
se
dozvěděli.
Paní
Součková
začala
s břišními
tanci
vlastně
náhodou.
Doprovázela
do
Jindřichova Hradce
kamarádku, která se chtěla na břišní tance
podívat, samotnou ji to zaujalo a začala se
jim věnovat sama. A „věnovat“
neznamená jeden večer týdně, ale každý
den alespoň hodinu, časem raději víc.
Paní s exotickým jménem Mila al Kral
(ale v občanském průkazu byste nalezli
Miluše Králová) vydala knihu o břišních
tancích a sama je vyučuje. Paní Součková
se u ní zúčastnila týdenního
intenzivního
kursu
na
Slovensku a na něj navázala
mnoha desítkami hodin na
kurzu lektorek orientální tance
na
Akademii orientálního
tance (první škola orient. tance
u nás!)
Břišní
tanec
je
ale
„nekonečný příběh“. Je celá
řada dalších a dalších směrů,
stále je co nového se učit –
flamengo, cikánské tance,
tanec se svícny, se závoji,
s činely… Kdo chce, brzy
pozná, že je stále kam jít dál.
Tanečnicím záhy dojde, že
orientální
tanec
člověka
posouvá někam dál fyzicky. Je
to skutečné posilovací cvičení
svalových partií, které by
jednoho
ani
nenapadlo
procvičovat. Zpevňuje postavu, zlepšuje krevní oběh,
zapojení 3 různých typů
pohybů posiluje propojení

mozkových
hemisfér.
Základním
principem
je
izolace pohybů – když se hýbe
pánevní oblast, měla by být
ramena a ruce tak klidné, že
by tanečnice navlékla nit do
ouška jehly.
Dál znamená ale také do
hloubky. Jistě se dá „jen
tancovat“, ale orientální tanec
má i duševní rozměr a skrývá se v něm
celý životní styl.
Ve Strmilově se u paní Součkové doma
setkává jednou týdně na hodinu a půl
12 tanečnic rozdělených do dvou skupin.
Jsou to začátečnice, takže prostory zatím
postačují. Až začnou tančit se závojem či
s hůlkou, bude se s nimi muset paní
Součková přestěhovat do tělocvičny. To
má ale čas. Zatím je na programu
rozcvička, opakování pohybů z minulých
lekcí a nová látka, kterou je potřeba
průběžně měnit, když se dostaví únava
netrénovaných svalových partií. Je
potřeba odborné vedení, v tomto ohledu je
to cvičení jako každé jiné – nepoučený
amatér si snadno může ublížit.
Máte-li kdo zájem
o orientální tanec,
obraťte se na paní
Součkovou, základní
kurs má 10 lekcí. A
pojala-li
vás
zvědavost, jak to
vlastně vypadá, tak
v tomto
umožní
nahlédnout za oponu
tajemství
internet.
Na
stránkách
www.youtube.com si
zadejte „Belly dance“ a naleznete
desetitisíce
krátkých
videozáznamů
s ukázkami snad všeho, co se v této
oblasti provozuje.
Strmilovské noviny

PO TURNAJI NADĚJÍ
Dne 7.6. 2008 uspořádal spolek hráčů cvrčka ve Strmilově III. ročník „Turnaje nadějí“ ve cvrčkovi.
Turnaj se konal pod záštitou hejtmana rodiče. V kategorii do šesti let hrálo šest
oslavil 4. narozeniny den před turnajem a
Jihočeského
kraje
RNDr.
Jana hráčů a všechny překvapila Šárka taky to byl jediný mužský zástupce v
Zahradníka, v místním hotelu Komorník, Jahodová. Cvrčka hrála podruhé v životě nejmladší kategorii. V kategorii od 7 do
Na turnaj přišlo 29 dětí, rodičů a a nacházela na deset trojhodů 87 kuželek 12 let si zahrálo 14 hráčů. Vítězem se stal
příbuzných bylo ještě víc. Děti jsme a po zásluze si obnesla cenu pro vítěze. František Hanzal. O druhé místo se
rozdělili do tří věkových kategorií. Jako Na druhém místě skončila Adéla uskutečnil nevšední boj a po deseti
vždy se během turnaje odvíjely tuhé boje Valentová a na třetím Kristýna Coufalová. finálových hodech nebylo rozhodnuto.
o vítězství, ale nejvíce nervózní byli Nejmladší hráč turnaje Tomáš Jelínek
Za informace děkujeme S. Křišťovi

1. 11. 2008 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“
„O POHÁR MĚSTA ŽIŽKOV“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“
Liga 2008

---------------------------------------------------29. 11. 2008 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“
Liga 2008
Závěrečný turnaj Ligy 2008
Vyhlášení celkových výsledků Ligy 2008

PRODEJ PALIVA
Prodej palivového dřeva
listnatého i jehličnatého v
délce polen 100cm.
Prodej štípaného krbového
dřeva
listnatého
i jehličnatého
v délkách
50 cm, 33 cm a 25 cm
Iveta a Ivan Sýkorovi,
tel: 384 390 642,
606 575 586,
602 208 710

17. 7. 2008: Tři sestry ve Strmilově!
Otázka asi otřepaná: Už si někdo
vzpomněl, kdo a proč v roce 1985 přišel
s názvem pro skupinu „Tři sestry“?
Přisvojil si to po těch letech inženýr
Magor, kterej minimálně má tu zásluhu, že
si všechny nápady napsal na papírek a
druhej den ráno to našel u sebe, protože my
jsme to všichni zapomněli po večírku.
Takže to je jeho zásluha jeho a věřme tomu,
že to možná i řekl on.
Dle vzpomínek pamětníků jste ve
Strmilově vystupovali v roce 1992. Je to
pravda? Máte na tento koncert nějaké
vzpomínky? Nějaká veselá historka?
Bohužel… Veselá historka moc není. My
jsme se s kytaristou Nikotinem pustili do
rumu už asi ve 3 odpoledne, dost brzo, hráli
jsme v osm a hráli jsme tak špatně.
Speciálně já s Nikotinem, že lidi skandovali:
„Chceme Sestry! Chceme Sestry!“ To
nebylo podobný vůbec tý skupině. Takž to
byla dost ostudička. Možná proto jsme tu
nebyli celejch 16 let.
Vzpomínáte si na své úplně první
vystoupení? Co, kdy, kde?
Asi ne, ale jedno z prvních bylo na
večírku inženýra Magora při příležitosti
jeho narozeni a to je v červnu a to je garden
party u nich v Hodkovičkách. Jmenovalo se
to Hollywood, protože jsme byli tak
přibližně voháknutý do 40. let a tam jsme
mohli hrát úplně poprvé. Nebo na Festivalu
zájmové umělecké činnosti, kde jsme byli
povinovaní svému zřizovateli Vysoké škole
elektro – ČVUT.
Gambrinus Tour 2008 se přehoupla do
druhé poloviny. Jak letošní šňůru hodnotíte?

Co se týče hraní zatím
všechno vyšlo kupodivu i s
počasím. Někdy to vypadalo
že bud ch*át a nech*alo,
nebo ch*alo předtím, ale ňák
tak třeba lidi nevodešli.
Minulej pátek v Novým
Kníně pršelo celou dobu ale
bylo velmi příjemně, tak 25
stupňů v deset večer, takže
lidi nevodešli, spíš to bylo
vosvěžení ten deštík. Dneska je situace jiná,
takže doufejme, že pršet nebude. Je zima. Je
to celý podzimní. Takovýhle počasí není
ideální. Je to poprvé zatím a doufejme, že
naposled.
Během šňůry odehrajete dva i tři koncerty
ve dnech jdoucích hned za sebou. Je to
vyčerpávající? Je to rutina? Jak to funguje?
Je to únava, je to rutina a funguje to, to
jako jo. Ale chce to nepřepálit, hlavně
během těch přejezdů jako dneska, když se
jde na další koncert, chce to nepožívat hned
od rána lihoviny. Pak se to dá vydržet, ale
samozřejmě vrátíme se domů, ale jsme
takový vymydlený.
Kterou píseň hrajete nejraději a je nějaká,
u které byste byli rádi, kdyby na ní Vaši
fanoušci zapomněli?
Já si myslím, že žádná tečka tam není
v tom programu, natolik neoblíbená a je to
tím, že máme velkej zásobník takže tam
dáváme to. co máme rádi a samozřejmě se
snažíme i fanouškům vyhovět, takže
obligátní věci jako Kovárna, ale ty nám taky
nevaděj – to jsou nostalgický vzpomínky.
Co si chceme zahrát sami, tak tam zařadíme,
tak to vezmou lidi, takže dobrý.

Mydlovary vyšly loni na podzim. Jaké
novinky můžeme od Vás čekat?
Teď se nechystá nic. My to děláme tak
jednou za dva roky, takže tak příští rok se
začneme scházet někdy tak od začátku roku
aby na podzim 2009 byla další deska. Takže
zatím jedem turné.
Já zkouším se Synama Výčepu, který
jsem zdědil po Sahulovi, protože jsem si
řikal, než aby se objevily epigoni, tak radši
to pozvednu já, tu opuštěnou hůl, protože
jsem k němu byl nejblíž a ty písničky znám
taky nejdýl, tak než aby byl revival, tak
jsem vstoupil do Synů výčepu a zkoušíme
se Synama. S těma budeme hrát akorát
koncerty, žádnou desku, to nemá cenu, když
není hlavní aktér, maximálně nějakej živák,
kdyby z toho byl, to by šlo.
Děkuji mnohokrát
Není zač

Dovolí-li to technické možnosti, celý
rozhovor bude na stránkách
http://www.strmilovsko.cz
ke stažení ve formátu MP3
a jako bonus i nahrané rozhovory
s účastníky koncertu !

Legionáři
V roce 2001 vydal Okresní úřad a Státní
okresní archiv J. Hradec publikaci
Českoslovenští legionáři, rodáci a občané
okresu Jindřichův Hradec. Mezi téměř 70
jmény mužů ze Strmilova a okolí,
narozených v letech 1877 – 1897, najdete
možná i svého dědečka nebo strýce.
(Publikaci vlastní Knihovna V. Martínka.)
Některé rodiny s pietou opatrují dopisy,
listy polní pošty, fotografie i zápisky vojáků
světové války, které se později začalo říkat
první. Prosím o zapůjčení těchto vzácných
dokumentů pro potřeby místní kroniky,
pořídím fotokopii a hned vrátím. Snad se po
letech podaří splatit dluh, který k
legionářům a k vojákům 1. svět. války
máme.
Kronikář Vilém Martínek zaznamenal, jak
Strmilov prožíval první měsíce války. „26.
července přijel zvláštní úřední posel v
stejnokroji v plnovouse ... odevzdal úřední
listiny pro obec Strmilovskou ...
Jindřich Čermák je ihned
shromážděnému
občanstvu
předčítal. Pak byly vyhlášky
nalepeny na návěštní
tabule
a
rohy...aby
veškeré občanstvo bylo o
mobilizaci uvědoměno,
městský strážník jich
obsah oznámil vybubnováním.
Nastal smutný den 27. července,
kdy opouštěli nastupující domobranci své
drahé, svůj domov, rodiště, aby mnozí již jej
nespatřili vícekráte. Někteří jeli časně ráno z
Malého Ratmírova, ale většina jich sešla se
v 11 hodin dopoledne na náměstí před
radnicí asi 60 počtem. Za doprovodu
četného občanstva, příbuzných a přátel šli
tito záložníci na nádraží do Popelína. Za
Strmilovem u stodoly farské (proti prodejně
FLOP) byli v milou upomínku poděleni
květinami, jež připravily jim milé dívky

Žáci a učitelé ZŠ Strmilov
srdečně zvou
na

Kulturní
akademii
ve středu

12. listopadu
od 17 hodin
v kinosále Beseda

zdejší. Pak doprovodili jsme je až k
Brachovému kříži. Mnozí nejbližší šli se
svými drahými až do Popelína.“ Pak
následuje seznam několika desítek
nastupujících mužů, jména některých z nich
jsem našla v seznamech legionářů.
Hostinský Jaroslav Kondrys, zámečník
František Nořinský, tkalci Ferdinand
Čermák a Bohumír Šindelář vstoupili do
legií v Rusku. František Houdek, tkadlec,
bojoval v Srbsku, v Itálii a ve Francii. Jako
legionář, střelec 21. pluku, byl těžce raněn
granátem. Zemřel 30. 10. 1918 a je pohřben
na francouzském vojenském hřbitově
Ardennes.
Kronikář zapisoval jména dalších
odvedených mužů i jména těch šťastnějších,
kteří nebyli odvedeni, a pak i jména
padlých, raněných a zajatých i jména
prvních válečných invalidů, kteří se vrátili
domů. Tíhu války pocítili všichni. Strmilov
měl eráru měsíčně odvádět 35 q žita a 50 q
ovsa. Městská

rada
proto zakázala odvážet ze Strmilova oves,
žito a mouku, byl proveden první soupis
obilí. V listopadu přišlo do Strmilova 109
polských uprchlíků, o které se obec musela
postarat. „29. listopadu konala se přehlídka
rozených v letech 1878 – 1890 ... uznáno 37
způsobilých, mezi nimi i zapisovatel.“
Válečná
kronika
končí
seznamem
odvedených mužů.
Zvláštní válečná kronika byla zřízena jako
doplněk školní kroniky. Učitel Karel Kupka
do ní zapisoval, jak se válečné události
dotýkaly školy, Strmilova a nejbližšího
okolí. A tak si můžeme přečíst jména
padlých František Brach, František Čadek,
Jan Dlubal .... Ladislav Kubů. K uctění jeho
památky postavili nešťastní rodiče litinový
kříž u cesty do Vlčic. Dlouhá řada jmen
padlých byla později napsaná na pamětní
desku u vchodu do měšťanské školy. Mladší
učitelé byli odvedeni, vyučovalo se pouze
dopoledne, někdy se neučilo vůbec, žáci
byli uvolňování z vyučování, protože museli
pracovat na polích místo svých otců. Dívky
při ručních pracích pletly pro vojsko čepice,
ponožky, nátepníčky, konaly se různé sbírky
kovů, bavlny, vlny, kaučuku a peněz.
Učitelé i žáci byli nuceni upisovat peníze na
válečné půjčky. Učitelé museli dělat soupis
obilních zásob a podrobnou statistiku
osetých polí. Stoupaly ceny potravin a všech
životních potřeb, i na venkově byl potravin
nedostatek. Sokol hrál divadlo ve prospěch

vdov a sirotků a ve prospěch postavení
pomníku padlým. V 1916 byly z kostela sv.
Jiljí zabrány k válečným účelům dva
největší zvony, v r. 1917 byly rekvírovány
další zvony a také konopné provazy. Na
věži sv. Jiljí zůstal pouze nejmenší zvon, v
kostele sv. Ondřeje nezůstal žádný.
V r. 1915 uváděl jména zajatých a
padlých Ohlas od Nežárky, našla jsem zde
jména legionářů - Ferdinand Čermák, Karel
Mach, František Holec a Konrád Michal
vstoupili do legií v Rusku, student Lumír
Kaněra ve Francii.
František Holec si v zajetí zapisoval
místa, kde byl, psal básničky a písničky –
Píseň českých zajatců, V nevlídné cizině,
Hymna zajatců (Složeno v zajetí na Sibiři
1915), Za Urálem (Psáno z dlouhé chvíle v
zajetí na Sibiři 1916). Bylo mu tehdy
pouhých 23 let. Na zažloutlých listech místy
už sotva čitelné písmo vypráví o dávné
bolesti a stesku po domově. „Jak bolno u
srdce v nevlídné cizině, kde často slzy mou
smáčí líc, mysl má přes hory zalétá
k dědině, kterou snad bohužel
nespatřím víc... Byl jsem raněn 22.
listopadu ráno...“ Do zahraničního
vojska vstoupil v březnu 1918 a
byl přidělen k 8. střeleckému
pluku, když odjížděl na východ.
V jeho poznámkách můžeme
sledovat cestu z Vladivostoku do
Terstu a pak „18. 6. přijeli jsme
do Č. Budějovic ve 3 h.“
František Holec se jako většina
legionářů vrátil domů ke své rodině
a práci. Karel Mach a Ludvík
Honzal zůstali ve státní službě. Karel
Mach se stal finančním úředníkem na
Podkarpatské Rusi, zde asi r. 1931 za
tragických okolností zemřel. Ludvík Honzal
(1893 - 1966) vstoupil do legií 16. 8. 1917.
Po návratu z Ruska se přihlásil k četnictvu a
r. 1921 byl poslán do Spišského Podhradí.
Do Strmilova se vrátil až v březnu 1939.
Někdo si ještě možná vzpomene na štíhlého
pána, který v 50. letech vybíral peníze za
odebranou elektřinu. V r. 1921 mu byl
udělen Válečný kříž, v r. 1928 mu prezident
T.G.Masaryk udělil „Medaili vítězství. Na
paměť vaší účasti ve světové válce za
civilizaci. Tuto Medaili zasloužil jste si
dobrovolným vstupem do československého
zahraničního vojska.“
Všichni Strmiláci, kteří vstoupili do legií
v Rusku, se v roce 1920 vrátili domů, a to
už se život jejich městečka ubíral mírovou
cestou, i když důsledky války zůstávaly v
pozadí. Vždy o Velikonocích na Bílou
sobotu se k uctění památky padlých na dvě
minuty život v obci zastavil, v 11.58
zahoukala siréna v Ratolístkově továrně, z
věže kostela zazněly fanfáry, ozvaly se
výstřely. V r. 1935 V. Martínek napsal „Na
Bílou sobotu věnovány padlým dvě minuty
ticha – na kostelní věži vytrubována píseň
„Hoši od Zborova“, pak závody motocyklů
– Strmilovem projelo 79 motocyklů.“
Za informace z dějin Strmilova děkujeme
paní L. Kubákové
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„ GLANC R EA L ITY“
K lášt erská 93 / II, 377 01 J. Hradec (1. patro v budově Pojišťovny )
Tel.: 602 357 460, 602 662 531 Fax: 384 498 627

info@glancreality.cz

www.glancreality.cz

Doporučte nás a získejte příjemnou odměnu!
Víte o někom (kamarád, známý, soused, příbuzný ), kdo prodává dům, chalupu, chatu,
byt, pozemek či jinou nemovitost? Nabízíme Vám za Vaše doporučení a tip zajímavé
finanční ohodnocení. Pokud se na základě Vámi dodaného kontaktu uskuteční prodej
této nemovitosti či převod podílu u družstevního bytu přes naší realitní kancelář, potom
na Vás čeká finanční odměna ve výši 10% z čisté provize naší RK .

Prémie za tip = peníze pro Vás !
„…navrhuji založit občanské sdružení,
Pomluvy, polopravdy, lži,
pomníky vykopat (jistě nebudou hluboko),
tak začínala dvoustránková reakce pana
starosty Města Strmilova na můj krátký,
poměry ve městě kritizující článek
v minulých
Strmilovských novinách.
Reakce byla vydána dodatečně a nabízena
k výtisku zmiňovaných SN 2/2008 a byla
tak útočná, že nemohu nereagovat.
Pan starosta byl zjevně rozezlen popsáním
některých, pro Strmilov a jeho zadlužování
zásadních problémů a označil je za
opakované pomluvy, polopravdy a lži.
Stručně připomenu oč šlo, nechť každý
posoudí sám.
Kanalizace: kanalizace bude a musí být
omílána do té doby, než se postaví. Je
stejně důležitá jako vodovod, rozvody
elektřiny a plynu. To snad nezpochybníani
malé dítě. Navíc, dokud není hotová, žádný
úřad nedá ani korunu na opravy a
rekonstrukce vozovek a chodníků. Napsal
jsem jenom, že peníze na kanalizaci jsou fuč
a kanalizace není. Je to pomluva,
polopravda, anebo snad lež?
Stejně tak o chodnících. Teď, bez dotací
opravené chodníky a vozovky (téměř každá
vesnička dokáže na opravy peníze získat) se
budou, až se doopravdy začne s kanalizací,
rozkopávat a nákladně rekonstruovat.
Pomluva, polopravda, anebo snad lež?
Stavební parcely: Napsal jsem a stále
opakuji, že i malé vesničky dokáží získat a
zúřadovat dotace na stavební parcely
zatímco město Strmilov si na ně půjčuje. Je
to pomluva, polopravda, anebo snad lež?
Hřbitov: Jenom jsem opakoval výroky
pana starosty o přání zájemců mít hrobová
místa bez pomníků a proto se pomníky
musely odstranit na skládku. Moc bych
chtěl znát zájemce, který by si přál odstranit
drahý žulový pomník, aby si potom
nákladně pořizoval jiný, byť levnější.
Protože mi přišlo nezodpovědné zahrnovat
pomníky do skládky (osobně bych je
z hrobů nikdy neodstraňoval), navrhoval
jsem v minulém čísle SN řešení:

prodat a z utržených peněz pomoci
například obyvatelům Strmilova… „ . Takže
žádné kšeftování.
Nejsou-li pomníky na skládce, jak teď
změnil tvrzení pan starosta, nejsou-li ani na
hřbitově, kam zmizely? Na křížovou cestu
všechny zdaleka ne.
Úspory za topení ve školní budově. Pan
starosta tvrdí, že se nikdy ve škole
nezkoušelo topit dřevem. Jistě si
vzpomenou tehdejší zastupitelé na jednání
zastupitelstva o topení dřevem ve škole. Ve
škole se několik týdnů dřevem ve starých
kotlích topilo, jsou propojené s topnou
soustavou školy (stačí otevřít příslušný
ventil). A dokonce, kdyby se pan starosta
obtěžoval do archivu, jistě by našel i
prémiový řád pro odměňování zodpovědných pracovníků školy, včetně ředitele, za
úspory plynu ve škole. Nebudu teď uvádět
důvody, které vedly k tomu, že se v topení
bohužel nepokračovalo. Pan starosta
dramaticky vylíčil, jak obrovsky nákladná
by byla výměna stávajících kotlů na pevná
paliva za zplynovací kotel na dřevo. Já se
domnívám, že náklady na výměnu kotle a
vyvložkování komína by byly v řádu
statisíců (dostačující kotel se pořídí už za
sto tisíc korun), ostatní v řádu desetitisíců.
Přístřešek na dřevo by jistě rádi postavili
sponzoři. Úspory na plynu by jistě
přesahovaly hodně přes půl miliónu ročně.
A za to by se mohla hned měnit nahnilá
okna ve staré budově.
Samozřejmě, kdyby starosta dostal na
zateplení školy 20 – 30 miliónů korun tak,
jak plánuje, nechť zatepluje. Jestli se ale
Strmilov bude muset na financování
podílet, pak je to cesta do pekel. Za takové
peníze by se snad postavila škola nová.
A k výroku o stavu 15 let staré budovy –
přístavby školy: tvrdí snad pan starosta, že
se nerespektovaly normy a že budova byla
zkolaudovaná v rozporu s předpisy? Nebo

Němý David jede do Rakouska!
Strmilovští divadelníci pojedou s letošní velikonoční hrou do
Vídně! Sehrajeme ji dokonce dvakrát a to ve dnech 15. a 16.
listopadu. Jednou pro české publikum a jednou pro publikum
německy hovořící.
Vystupování v cizím jazyce nám nečiní problémy – jde o pantomimu a tak překonáme jazykovou bariéru vlastně docela snadno.
Za YMCA Strmilov JFP

Srdečně Vás zveme na

Pyžamový bál
v sobotu 18. 10.
od 20.00 hod.
v hotelu Komorník
tombola,
vstupné 60 Kč
je to jenom projektantská rétorika, aby
údajně špatným stavem budovy mohli
projekt zateplení co nejvíce navýšit?
A ještě nakonec. Pan starosta se ohání
rozdílem počtů získaných hlasů v minulých
volbách mezi mnou a jím. Nebudu
zpochybňovat regulérnost strmilovských
voleb, ale i kdyby starosta dokázal, že bych
nedostal ani jeden hlas, nic to nemění na
tom, že jako opozice mám právo, ale i
povinnost poukazovat na hospodaření
města, zvlášť když městu narůstá dluh a
investuje se bez dotací.
Ve Strmilově přibývá jenom bytů pro tzv.
skupiny obyvatel s vymezeným příjmem.
Stát vnucuje obcím na tuto výstavbu peníze,
a tím se nepřímo zbavuje odpovědnosti za
lidi s nízkými příjmy. Strmilov, místo aby
stavěl byty pro mladé, perspektivní rodiny,
stává se městem nízkopříjmových obyvatel.
Důsledky si můžeme snadno domyslet.
Protože se tyto byty neobsadí místními,
Strmiláci tak vlastně přispívají na bydlení
lidem z jiných obcí.
Pan starosta často a rád ohromuje
Strmiláky možnými investicemi a dotacemi
ve Strmilově v řádu desetimilionů. Zůstává
ale u teorie. V praxi Strmilov získal peníze
jenom na zmiňované malé byty. Na
investice, jako kanalizace, silnice, chodníky,
sportoviště, postavené s přispěním státu
nebo kraje, se Strmiláci mohou podívat tak
akorát v některých sousedních obcích.
Vladimír Adam, MS ODS
Vydavatel nepovažuje SN za vhodné
fórum pro řešení otázek tohoto typu.
Starosta Města Strmilov srdečně zve
všechny občany na

veřejné jednání
zastupitelstva 30.10.,
kde budou zodpovědné osoby připraveny
odpovědět na výše uvedené námitky idalší
dotazy týkající se života obce.

Práce s dětmi a mládeží ve Strmilově
Přehled kroužků ZŠ Strmilov ve školním roce 2008/2009
sportovní hry
florbal
florbal
basketbal
penfriends – dopisování po internetu
biblický kroužek
biblický kroužek
biblický kroužek
zobcová flétna
zobcová flétna
zobcová flétna
příprava na olympiádu z Nj
příprava na olympiádu z Aj
příprava na přijímací zkoušky z Čj
příprava na přijímací zkoušky z VV
příprava na olympiádu z M a F
výtvarná tvorba na textil
taneční kroužek
rybářský kroužek
Vážení rodiče, ve výše uvedené nabídce
si můžete vybrat zájmovou aktivitu, která
by byla vhodná pro Vaše dítě. Možností je
ale ještě víc. Žáci 3. třídy si budou moci
na počítačích procvičovat angličtinu
s paní uč. Pecharovou a v příštích dnech
bude ještě dětem z 1. stupně nabídnut
počítačový kroužek, který povede paní
učitelka Zemanová, kde se budou děti učit
základům práce s počítačem. Náplní
těchto kroužků nebude hraní počítačových
her.
Ve 2. pololetí budou moci chodit žáci

2., 3., 4. třída
5.,6. třída - hoši
7. - 9. třída
7. - 9. třída
4. - 6. třída
7. - 9. třída
1., 2. třída
3., 4. třída
5. tř. a starší
1., 2. třída
3., 4. třída
8., 9. třída
9. třída
8. třída
9. třída
9. třída
6. - 9. třída

pondělí
12.40 - 13.30
Grünnová
úterý
13.30 - 14.15
M. Bílá
středa
13.30 - 14.15
M. Bílá
úterý
13.30 - 14.15
M. Bílá
čtvrtek
12.40 - 13.10
Pecharová
čtvrtek
13.30 - 14.15
Pecharová
úterý
11.30 - 12.15
Pechar
úterý
12.25 - 13.10
Pechar
středa
13.30 - 14.15
Pechar
pátek
11.30 - 12.15
Plachá
úterý
12.25 - 13.10
Plachá
pondělí
14.00 - 14.45
Plachá
úterý
7.00 - 7.30
Tylková
čtvrtek
7.00 - 7.30
Tylková
pondělí
13.30 - 14.00
Plachá
středa
13.45 - 14.30
R. Bílá
individuální dohoda
Knotková
pondělí
15.30 - 17.00
Heroutová
bude upřesněno
Hynková
bude upřesněno
1. třídy na angličtinu (pokračování kteří s dětmi pracují, abychom mohli o
z mateřské školy).
práci
s dětmi
informovat
co
Další možností, kam se mohou děti nejobjektivněji.
zapojit, jsou kurzy hry na kytaru
Na základě dotazníkového šetření jsme
(J. F. Pechar:
středa
13,45-14,30 zjistili, že je mezi Vámi zájem o rozšíření
začátečníci, čtvrtek 12,45-13,30 a 13,45- volnočasových aktivit, a proto Vás
14,30 pokročilí, dětská kapela dle vyzýváme ke spolupráci, abyste se
dohody),
pod
vedením
Markéty
zapojili ve vedení kroužků, např.
Pecharové probíhá kurz Červeného kříže posilování, volejbal, karate a další sporty,
(středa), pravidelně se schází kynologové, step.
malí i starší fotbalisté…
Těšíme se na spolupráci
Jistě se toho ve Strmilově dělá pro děti
Ludmila Plachá
ještě víc, žádáme o informace všechny,

Pro nejčerstvější informace, ale i zajímavosti ze světa strmilovské Základní školy, příspěvky učitelů i dětí o akcích, které byly i
budou, navštěvujte pravidelně aktualizované webové stránky školy: http://www.zsstrmilov.cz

Setkání s Petrou Braunovou
Strmilovská YMCA se zapojila do
projektu: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Na druhé zářijové odpoledne jsme do
našeho týpí na farní zahradě pozvali paní
spisovatelku Petru Braunovou. Čekalo
nás nejen příjemné zjištění, že slavný
člověk je také „jen z masa a kostí“, že si s
ním můžeme úplně otevřeně popovídat,
ale také chvíle napětí při jejím předčítání i
rozhodnutí, že „hned zítra si půjdu tu Vaši
knížku půjčit do knihovny, abych věděl,
jak to dopadne!“ (citát jednoho z dětských
účastníků).
O Petře Braunové se nejvíce dozvíte na
jejích
webových
stránkách:
http://www.petrabraunova.cz/ a ještě lepší
bude začíst se do některé z jejích knížek.
Jen pro představu – k jejím dílům patří
například: Ztraceni v čase, Rošťák Oliver,
Pozorovatelka, Borůvkové léto s Terezou,
Terezománie a také kniha pro prvňáčky
Kuba nechce číst.
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