Strmilovské noviny
1/2008
Milý čtenáři,
tak nám tenhle obrázek připadl
moc případný. Strmilov – tak to
prostě musí být. Květiny, protože
jaro je za dveřmi. A odcházející
postavička, protože odešel ten, co
tenhle obrázek maloval.
Protože s ním bylo dobře, dokud
ještě žil, tak s ním bylo dobře i
v okamžiku loučení a je s ním dobře
i v tuto chvíli. Jen my tu teď máme
prázdné místo.
Některá
prázdná
místa
se
zaplňují dlouho. Znáš to, milý
čtenáři, ze svého vlastního života.
Co bychom Ti my měly vyprávět,
jsme jen obyčejné Strmilovské
noviny. Prázdná místa zaplňujeme
články, obrázky…
Ty to máš těžší, milý čtenáři.
Takováto prázdná místa musíš
zaplnit sám. K tomu máš rozum a
srdce, abys jimi řídil své myšlenky,
svá slova i své skutky. A své
svědomí máš k tomu, abys mohl
hodnotit, nakolik se ti to daří.
Nakolik zaplňuješ prázdná místa
v tomto světě.
Někdy to jde a někdy ne. Někdy
se nápady jen hrnou, slova přinášejí
útěchu a skutky zaplňují bílá místa.
A někdy myšlenky zmateně
bloudí a nenachází čeho se chytit,
slova připadají tak prázdná a
bezobsažná a žádný byť jen
myslitelný skutek nedokáže nahradit
to, co tak chybí.
Ani pak ale neumírá naděje na
změnu. Naděje, která není v nás, ale
v někom, kdo měl sílu postavit se i
proti smrti. Udělal to proto, aby
nebylo ani jedno bílé místo když už
ne tady mezi námi, tak alespoň tam
u něho.
Však ony jsou Velikonoce už za
dveřmi…
Nevíme,
co
si
říká
ten
odcházející pán na obrázku. Ale
nelze zapomenout poslední slova
toho, kdo toho pána nakreslil. Těsně
před svým odchodem totiž právě
dozpíval písničku. Měla jednoduchý

chytlavý nápěv, pomalý, takže ji
mohl zpívat, i když byl dost
udýchaný, jak právě vyšel Branu.
A poslední sloka té písničky
říká: Nám pomoz pevně věřit a
doufat ve Tvou moc. A přijmi dík, že
jdeš nám na pomoc.
Velikonoce
požehnané
silou
toho, který přichází na pomoc
každému z nás, Ti přejí
Tvé Strmilovské Noviny
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Zprávy z Městského úřadu
1/ Městský úřad ve Strmilově zvažuje
možnost posílání zpráv, které jsou hlášeny
místním rozhlasem nebo jsou vyvěšeny na
úřední desce na e-mailové adresy přímo do
domácností.
Pro zjištění zájmu o tuto službu je
potřeba písemně podat na městský úřad
souhlas s tímto zasíláním zpráv a uvést
svoji e-mailovou adresu.
2/ Město Strmilov pořizuje v těchto
dnech „Městský kamerový systém“. Jde o
akci, která je odsouhlasena zastupitelstvem
města a je v rozpočtu města na rok 2008. Po
Strmilově bude rozmístěno celkem šest
barevných, otočných kamer s nočním
viděním. Budou na místech, kde dochází k
největším problémům s poškozováním
veřejného i soukromého majetku, k rušení
nočního klidu a podobně. Konkrétně je to
Náměstí, Brana, celá Studenská ulice,
parkoviště a vchod do Kulturního domu a
Kina, prostor u hřiště za Základní školou a
minigolfové hřiště u Karlštejna. Kamery
zde mohou také odhalit krádeže v

obchodech a provozovnách, kouření v
čekárně, sprejery a další přestupky či
trestné činy. V žádném případě nebudou
kamery zasahovat do soukromí – budou
sledovat jen to, co může každý běžně vidět.
Výstupy z kamer budou soustředěny na
počítači u strážníka městské policie, nebude
tam však trvalý dohled, pouze při zjištění
nějakého problému se vyhledá kamera a čas
a zjistí se, co se na místě dělo. Po sedmi
dnech budou automaticky všechny záznamy
z kamer zlikvidovány.
Věříme, že městský kamerový systém
zlepší, tak jako v jiných obcích kde již
kamery mají, situaci ve Strmilově. Že
budou moci být trvale zpřístupněny veřejné
záchody a autobusová čekárna, že se podaří
případné pachatele rychle usvědčit a že
bude systém působit i preventivně.
Jedna kamera na náměstí bude napojena
i na internetové stránky města Strmilov a
bude
zde
jako
reklama
krásného
strmilovského náměstí.
3/ Vedení města sděluje, že vybraná

stavební firma provádí v České Olešné
rekonstrukci budovy bývalé školy. Konečně
se zde našlo smysluplné využití této pěkné,
ale již značně chátrající budovy a tak
vznikne ve dvou podlažích šest bytů pro
příjmově vymezené osoby. To je osoby, s
příjmem do 80 % průměrného výdělku ve
státě za minulý rok a osoby, které nevlastní
žádný byt nebo dům. Budou to tři
jednopokojové byty s příslušenstvím s
podlahovou plochou kolem 40 m2 a tři
dvoupokojové byty s podlahovou plochou
přes 50 m2. Jeden byt v přízemi bude
upravitelný pro tělesně postižené.
Protože tato stavba probíhá velmi
rychle a měla by být hotova do konce
června 2008, žádáme případné zájemce o
pronájem bytu v tomto domě v České
Olešné, aby si podali na městský úřad
Strmilov písemnou žádost a byli tak
zařazeni do pořadníku.

Jaromír Krátký, starosta města

Rozpočet města Strmilov na rok 2008 – příjmy (Kč)

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
2.182.000,Daň z příjmu FO ze samost. výděl.
činnosti 183.000,Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů
107.000,Daň z příjmu právnických osob
3.228.000,Daň z příjmu PO za obec (průběžná)
340.000,Daň z přidané hodnoty 5.252.000,Daň z nemovitostí 890.000,Poplatek za znečišťování ovzduší
3.000,Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
750.000,Poplatek ze psů 50.000,Poplatek za rekreační pobyt 168.000,Poplatek za užívání veř. prostranství
55.000,Poplatek ze vstupného 40.000,Poplatek z ubytovací kapacity 55.000,Odvod výtěžku z výher. hracích
přístrojů 5.000,Správní poplatky 58.000,Neinves. dotace ze st. rozp. na školy a
správu 432.300,Pronájem pozemků 26.000,Příjmy z lesů (vč. Paliva) 250.000,Příjem z rybníků 60.000,Pronájem kulturního domu 95.000,-

Knihovnická činnost 10.000,Pronájem haly a sportovních pozemků
60.000,Bytové hospodářství (pronájem a
služby) 720.000,Pohřebnictví (poplatky za hrobová
místa) 2.000,Komunální služby (prodej pozemků)
200.000,Sběr a odvoz komunál.odpadu (třídění
a prodej) 45.000,Příjem z vnitřní správy (vč.pronájmů
ostatních) 410.000,Příjem z úroků 50.000,Příspěvky obcí na žáky ZŠ 250.000,Dotace na ZŠ Č. Olešná – 6 bytů
2.000.000,Dotace na lesní techniku 570.000,Dotace na územní plán z Krajského
úřadu 150.000,Příjmy celkem: 18.696.300,-

Rozpočet města Strmilov na
rok 2008 – výdaje (Kč)
Nájemné za půdu 6.000,Lesní hospodářství 70.000,Dotace na pojízdné prodejny 25.000,Doprava (oprava míst. kom. a
chodníků) 1.100.000,-

Vodní
hospodářství
(2008+projekt
opravy vod.) 600.000,Odvádění a čištění odpadních vod
150.000,Rybníky 60.000,Mateřská škola 390.000,Základní škola 1.990.000,Kino 80.000,Knihovny (Strmilov a Č. Olešná)
440.000,Ostatní kulturní činnost 30.000,Rozhlas, televize, místní rozhlas
35.000,Sdělovací prostředky – noviny 6.100,Sbor pro obč. záležitosti (vítání dětí,
výročí)30.000,Sportovní zařízení (mzdy a odvody
haly) 105.000,Ost. tělových. činnost (úpravy u fotbal.
hřiště/ 200.000,Kamerový systém 413.000,Využití volného času dětí (dotace
spolkům) 88.000,Bytové hospodářství (opravy, úroky
DPS,mand.) 610.000,Veřejné osvětlení 330.000,Pohřebnictví (vč. opravy zdi hřbitova)
50.000,Komunální služby (pracovníci města)
1.900.000,-

Sběr a odvoz komunálního odpadu
990.000,Veřejná zeleň 130.000,Sociální péče a pomoc (klub důch.,
ryby) 50.000,Bezpečnost a veř. pořádek (měst.
Policie) 310.000,Požární
ochrana
(zásahovka-mimo
SDH) 50.000,Zastupitelstvo města 1.430.000,Činnost místní správy (provoz MěÚ)
2.290.000,Neinvest. dotace nezisk. org. (spolkům)
85.000,Výdaje z financ. operací (poplatky)
30.000,Pojištění majetku 120.000,Ostatní finanční operace–daň z př.
PO(průběž.) 340.000,Částečná výměna oken v MŠ 250.000,Lesní technika (traktor) 1.424.000,Územní plánování – dodělání nového
úz. plánu 300.000,Rekonstrukce ZŠ Č. Olešná – 6 bytů
3.147.000,Výdaje: 19.654.100,Financování:
Splátka půjček – DPS 259.200,ZTV 440.000,Výdaje celkem: 20.353.300,-

Schváleno zastupitelstvem města Strmilov dne 27.12.2007, Jaromír Krátký, starosta

Czech POINT – úřad na cestě k lidem.
V rámci
celostátního
projektu
CZECHPOINT vydává městský úřad
Strmilov ověřené výpisy z obchodního a
živnostenského rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů.
Výpis z obchodního, živnostenského
rejstříku a výpis z katastru nemovitostí je

zpoplatněn takto: vydání první strany
výpisu 100,- Kč, každá další strana 50,Kč. Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn
částkou 50,- Kč. Doufáme, že Vám
CZECHPOINT
prostřednictvím
zaměstnanců MěÚ Strmilov ušetří čas,
nervy i peníze.

Z jednání zastupitelstva města Strmilov (27. prosince 2007)
Zastupitelstvo
města
Strmilov
po
projednání:
Bere na vědomí
informaci o kontrole usnesení ze 6. zasedání
zastupitelstva
informaci o jednání rady města – 10. schůze
rady
informaci o prodeji parcel na rodinné
domky
informaci o ceně vodného a stočného

informaci o hlavních investičních akcích a o
dotacích na tyto akce
další informace starosty o dění ve městě
Schvaluje
záměr prodeje pozemku města, p.č. 4063/7
v k.ú. Strmilov
výroční zprávu Základní školy Strmilov za
školní rok 2006/2007
zprávu Finančního výboru o činnosti za rok
2007
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Milena Sedláková

zprávu Kontrolního výboru o činnosti za rok
2007
rozpočtová opatření za rok 2007 podle
rozpisu od hlavní účetní
rozpočet města Strmilov na rok 2008
příjmy celkem: 18.696.300,-Kč
výdaje celkem : 20.353.300,-Kč
jako rozpočet schodkový – rozdíl bude
vyrovnán prostředky z účtu města - z
přebytků hospodaření minulých let

Kožené Slunce 2007
Po nějakém čase opět přinášíme
krátké zprávy ze světa okolo kulatého
nesmyslu
Fotbalový rok 2007 patřil opět k těm
poměrně úspěšnějším.
Nejmenší potěr znovu statečně bojoval
ve středu tabulky a výkony některých
minižáků naznačují, že o budoucnost
kopané ve Strmilově se nemusíme bát.
Družstva starších a mladších žáků sice
po dvouletém působení opustily krajské
soutěže, ale získané zkušenosti jistě
uplatní v kláních na okresních hřištích. A
možná se třeba ve vyšších věkových
kategoriích do kraje zase vrátí.
Nejvíce radosti do srdcí fanoušků
přinesl oddíl dorostu, který skončil na
druhém místě okresního přeboru a to je o
jedinou regulérní branku, která však
nebyla uznána. Úspěšné působení
dorostenců bylo pak doceněno po
skončení sezóny na slavnostní večeři, na
kterou pozvali celé družstvo manželé
Markovi do své Lesní hospody u
Komorníka, za což jim na tomto místě
patří velké poděkování..
Úspěch má ale i svou druhou stranu.
Tou jsou ve sportu odchody hráčů do
vyšších soutěží. A tak se nyní můžete jít
podívat na celostátní první fotbalovou
ligu
dorostu,
kde
v barvách

českobudějovického Dynama nastupuje
Radim Koutný, v krajském přeboru zas
hájí jindřichohradecké barvy František
Procházka. Oba jsou zatím uvolněni na
hostování. Celkem už tak v celostátních a
krajských soutěžích nastupuje šest našich
odchovanců. Takže třeba až se jednou
sejdou…
Trochu jiná situace panuje v oddíle
mužů. Tady se za současným postavením
v tabulce (11. místo) skrývá celá řada
zranění klíčových hráčů, kteří museli být
nahrazeni právě dorostenci. Mužstvo sice
předvádí pěkný kombinační fotbal, ale
chybí střelci branek a dostatek zkušeností,
k tomu, aby se i dobře rozehrané utkání
dotáhlo do vítězného konce. Ale i tady je
vše jen otázkou času, kdy se mládí a
zkušenost protnou v ideální rovině, pak se
jistě dostaví lepší výsledky.
Krátce ještě k halovým turnajům,
které vyplňují přestávku mezi podzimní a
jarní částí sezóny. Všechny strmilovské
oddíly se v zimním období účastní řady
těchto klání. Největších úspěchů zatím
dosahuji žáci, kteří vybojovali 3. místo
v Nové Bystřici, 1. pak na turnaji
pořádaném FK Studená v Počátkách a do
třetice zvítězili i na domácím turnaji ve
strmilovské hale. Minižáci získali dvě 4.
místa, a to jak pod střechou v Kunžaku,

tak i doma. Strmilovské turnaje
fotbalových nadějí vždy zahájil starosta
města pan Krátký, který pak se zaujetím
sledoval dění na hrací ploše.
Pro úplnost je třeba ještě uvést 4.
místo dorostu v Nové Bystřici a 3. místo
mužů v Kunžaku.
Zimní sálová kopaná pokračovala ve
strmilovské hale 2.2. turnajem dorostenců
(Strmilov A 3. místo a Strmilov B
6. místo), 16.2. následovalo klání mužů
(A 2. místo a B 6. místo) a 23.2. program
uzavřeli hráči nad 35 let (Strmilov:
2. místo).
V létě loňského roku pomohli
fotbalisté při pořádání folkového léta
s Wabi Daňkem a také se stejně jako
v minulých letech podíleli na sběru
železného šrotu. Opět odpracovali stovky
hodin na údržbě a opravách fotbalového
hřiště, které je v sezóně velmi vytížené.
Vždyť každý týden se na něm odehrají
alespoň dvě soutěžní tkání, proběhnou
čtyři tréninky a několik hodin tělesné
výchovy dětí ze Základní školy.
A tak ještě jedna douška na závěr.
Nové hřiště s kabinami na papíře vypadá
moc hezky, chybí už jenom peníze, ale o
ty jde přeci vždycky až na prvním místě.

hojně využívaného kulturního stánku.
Prostory knihovny se opět nově
nadechly. Každý se nyní může podívat
na kouzlo, které nastalo, když stěna,
která dělila hlavní knihovnické prostory
od předsálí, zmizela.
Díky nově vzniklému prostoru lze
nyní
počítat
s rozšířením
počtu
internetových stanic pro uživatele, což
bylo zajisté již delší dobu potřeba.

Otevírá se i nový prostor pro pořádání
besed pro ZŠ a pravidelných seminářů
přímo v místnosti knihovny a v plánu je
ještě několik dalších akcí, včetně
elektronického půjčování knih. Kéž se
návštěvníkům
v naší
staronové
knihovně líbí a zachovají jí i nadále
svou přízeň!

Za informace děkujeme panu Lehejčkovi

Knihovna v novém…
Návštěvníci
knihovny
brzy
zaznamenají
viditelnou
změnu
v uspořádání jejích prostor. Je to takový
malý dárek k Měsíci knihy - internetu.
Po dvoutýdenní uzavírce mohou opět
využít
knihovnických
služeb
a
ohodnotit, jak je Město Strmilov
vnímavé ke stále se měnícím a
zvyšujícím se potřebám uživatelů a
hlavně jak celkově přistupuje k činnosti

Jindřichohradecký
komorní orchestr
vystoupí

00

20. dubna v 17.

v evangelickém kostele ve Strmilově.
Na programu budou samé příjemné melodie, Jaro od A. Vivaldiho, suita z Carmen
G. Bizeta, skladby S. Joplina, J. Strausse a dalších.
Toto uskupení vzniklo jako odnož Jindřichohradeckého symfonického orchestru,
jelikož jsou příležitosti, kdy je třeba hrát v menších uskupeních, např. na vernisážích,
na svatbách. Nyní hrajeme v sestavě 3 flétny, 4 housle, viola a violoncello, a protože si
spolu rádi zahrajeme, tak jsme sestavili program, s nímž jsme odehráli několik
adventních koncertů. Teď jsme si vybrali nové skladby, se kterými se k Vám
chystáme.
Doufám, že z naší muziky je cítit radost, proto Vás velmi srdečně zvu na náš
koncert u Vás ve Strmilově.
Ludmila Plachá
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Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

PODĚKOVÁNÍ
Český svaz žen a SDH
Strmilov
děkují
všem
lidičkám, kteří se zúčastnili
maškarního
průvodu
za
pomoc
a
také
děkují
Rybářskému
svazu
za
poskytnutí zázemí se vším
komfortem v Hospodě ve
Mlejně.
Děkujeme veřejnosti za
projevené sympatie a těšíme
se za rok na shledanou!

90 let včelařského spolku ve Strmilově
Před devadesáti lety 3. února zaznamenal
Antonín Ratolístka drobným písmem průběh
jednání 1. řádné valné hromady Včelařského
spolku pro Strmilov a okolí. Schůzi zahájil
farář František Sladký za přítomnosti 16
včelařů, pak byl zvolen výbor spolku –
předseda řídící učitel Fabián Hůlka,
místopředseda Fr. Sladký, jednatel Ant.
Ratolístka, pokladník Jan Vosolsobě, členové
Vojtěch Doležal, Jan Kadlec, Karel Sklenka,
Pavel Tůma, revizoři účtů Karel Doupník a
Josef Máca.
Spolek podal žádost o přidělení cukru
k jarnímu krmení včel, protože členové
nemohli svá včelstva krmit na podzim. Psal
se rok 1918 a cukru byl nedostatek. Zároveň
poslali k ústředí včelařského spolku žádost o
darování či prodej semen medonosných
rostlin, které chtěli pěstovat pro zlepšení
včelí pastvy. Na další schůzi včelaři
projednávali výzvu „Zemského ústředí
spolků včelařských ku přijmutí národních
hostů.“ Ant. Ratolístka slíbil, že se postará o
jedno dítě, a aby se mu usnadnila cesta, má
být připojeno ke skupině dětí, které přijme
obec Strmilov. Jednatel ani kronikář bohužel
nenapsali, zda nějaké děti opravdu trávily
poslední válečné léto ve Strmilově. V knize
zápisů se můžeme dočíst o dodávkách cukru,
cestou se vždy část ztratila, takže spolek na
jaře místo 150 kg obdržel jenom 145 kg pro
121 včelstev, v září došlo 287 kg. Podzimní
příděl 300 kg cukru byl podmíněn
odvedením 1 kg medu z každého včelstva,
ale členové se dohodli, že odevzdají med jen
v nejhorším případě, protože „byla letošní
sklizeň vzhledem k velkým mrazům a
dešťům zmařena.“ Povinná dodávka medu
pak byla spolku snížena na 20 kg, ale „po
státním převratu 28. října ztratily vídeňské
ústředny, pro které byl med přichystán,
veškerou moc na nás a med zůstal zde.“
Podle pokynů zemského ústředí spolek
prodal med zdejší aprovizaci (potraviny,
zásobovací úřad) a do Prahy odeslal pouze
peníze, 400 K.
V prosinci 1918 měl spolek 22 členů se 117
zazimovanými
včelstvy.
Od
hospodářskočtenářského spolku koupili
medomet, pěstovali medonosné rostliny,
společně objednávali cukr. Ve dvacátých
letech počet členů spolku klesl, protože byl
cukr volně v prodeji. Medomet si nečlenové
půjčovali za malý poplatek.Teprve když
spolek mohl nakupovat levnější cukr bez
daně, počet členů stoupl, v lednu 1931 měl
27 členů. V r. 1932 byl předsedou spolku

zvolen
František
Procházka,
řezník,
místopředsedou Stanislav Švehla, ředitel
měšťanské školy, jednatelem Jan Švehla,
pokladníkem František Beneš, listonoš.
V letech 1936 až 1952 byl předsedou spolku
zanícený včelař Stanislav Švehla. U nově
postavené školy zřídil vzorný včelín, ve
kterém vyučoval mladé včelaře, pořádal
kurzy pro začátečníky a kurzy chovu matek,
při učitelské knihovně založil oddělení
včelařské literatury. Přednášku pro včelaře
připravil také řídící učitel Janů z Bořetína.
Roku 1933 časopis Český včelař uveřejnil
zprávu, že strmilovský spolek vysadil 250
akátů a 370 jív. Spolek si pronajal dva a půl
ha pozemku a pěstoval medonosné rostliny,
bílý jetel, svazenku, komonici, hořčici a na
zkoušku také pohanku. Zajišťoval pojištění
včelstev, kupoval včelařskou literaturu,
rozšiřoval moderní způsoby včelaření. R.
1937 po dohodě s firmou Švarc v Kolči
instalovali v tělocvičně prodejní výstavu
včelařských potřeb, jejíž součástí byla také
přednáška učitele včelařství. Na vzorně
vedený školní včelín se přijeli podívat dvěma
autobusy včelaři z J. Hradce a okolí.
Spolek koupil nový medomet, parní vařák na
vosk a jiné pomůcky, shromažďoval od členů
vosk a nechával vyrábět mezistěny. Pro
zlepšení pastvy v r.1937 objednal 500 ks
javoru a jasanu, 50 kg jetele a 10 kg
svazenky, škola dodala sazenice yzopu,
ibišku, šalvěje a máty peprné. Počet členů
spolku se téměř zdvojnásobil, v lednu 1938
sdružoval 75 včelařů ze Strmilova,
z Kunžaku, z Heřmanče a mnoha okolních
vesnic, ze Strmilova bylo 20 členů se 113
včelstvy.
Do života spolku pak zasáhly tragické
události roku 1938 a okupace. Na fond
Obrany státu spolek věnoval 150 Kč a
českým uprchlíkům také 150 Kč. Opět byly
nařízeny dodávky medu a vosku. V r. 1942
měli včelaři odevzdat polovinu snůšky,
nejméně 2 kg medu ze včelstva. Spolek
žádal o úpravu kontingentu a vysvětloval
nízký stav snůšky, každý včelař musel podat
prohlášení o snůšce. Předseda St. Švehla
jednal o povinné dodávce v Telči a v Třebíči
a pak byl předvolán do Jihlavy. Zde
obhajoval dodávku podle písemného
prohlášení členů. Cukr, který dostali na
přihlášená a pak uhynulá včelstva, museli
vrátit.
V lednu 1945 měl spolek 103 členů z 19 obcí
a 748 včelstev. Okupace skončila, lidé se
radovali, ale také přísně soudili chování

Žáci ZŠ vás upřímně zvou na premiéru divadelního a filmového představení:

Kleiner Klebstoff sucht den Weg
Kde: kinosál Beseda ve Strmilově
Kdy: neděle 6. dubna 2008 od 19 hod
Co: divadelní + filmové představení (doprovod Malá katastrofa)
Jak: německy (text v češtině pro každého zdarma)
Můžete se těšit na náš pokus o Laternu magiku, kdy se vám
prostřednictvím dětí představí naše město z trochu jiné stránky.
Přijďte, uvidíte, to co jinde nespatříte J
Vstupné dobrovolné
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svých sousedů. V květnu včelaři ze svého
spolku jednoho strmilovského člena „za
provokační chování za války“ vyloučili.
Potíže se zásobováním cukru zůstaly, ale
větší starosti včelařům působila nákaza
akarinosou. Napadená včelstva byla vysířena.
V roce 1952 včelaři projednávali škody
způsobené posypem proti mandelince
bramborové. K povinné dodávce medu a
vosku přibyla povinnost dodávat státním
lesům a JZD včelí roje. Po smrti St. Švehly r.
1952 se ve funkci předsedy spolku postupně
vystřídali Fr. Procházka, Jan Švehla a Josef
Popelka. V prosinci 1958 měla ZO
Československého svazu včelařů Strmilov 44
členů z 8 obcí a 238 zazimovaných včelstev.
V 60. a 70. letech se počet členů místní
organizace pohyboval kolem 35 a počet
včelstev kolísal mezi 150 až 240. V odbytu
medu nastala změna, předepsané dodávky se
změnily na socialistické závazky, Jednota
med vykupovala a prodávala cukr. Svaz
včelařů musel řešit nový problém. Včelstva
začal ohrožovat roztoč varroaza, smrtelně
nebezpečný parazit zavlečený z Asie. Pokud
se napadené včelstvo neléčí, parazit se rozšíří
a během roku je schopen včelstvo zničit.
V 90. letech začala organizace pracovat
v nových podmínkách, nákup cukru a prodej
medu je pouze záležitostí včelaře. Včelařská
organizace sleduje zdravotní stav včelstev a
je povinna každoročně léčit přesně podle
pokynů veterinární správy všechna včelstva
ve svém obvodu. Včelstva se smí léčit pouze
v zimním období, kdy v úlu není žádný med.
Chov včel, a tedy i produkce medu je pod
odborným veterinárním dohledem, proto je
český med velmi kvalitní a žádaný
i v sousedním Rakousku a Německu. Včela
není jenom producentem zdravé pochoutky,
ale má důležité místo v celém ekosystému.
V boji s varroázou proto včelařům pomáhá
stát, částečně dotuje léčení a poskytuje
dotace na zazimování včelstev.
V letošním jubilejním roce ZO ČSV Strmilov
sdružuje 23 včelařů ze Strmilova, M.
Jeníkova, H. Meziříčka, Bořetína, N. Olešné,
Vlčic, Střížovic, Bořetína a Mutyněvsi, kteří
zazimovali 468 včelstev. Př. Jos. Dohnal a
Lub.
Chramosta
chovají
matky
v rozmnožovacích chovech pro potřeby
včelařů i mimo svou organizaci. Z tohoto
pohledu se tedy na Strmilovsku nikdo nemusí
obávat, že nebude mít kdo opylovat jeho
ovocné stromy a jiné zemědělské plodiny.
ZO ČSV Strmilov
(za informace děkujeme paní L. Kubákové)

Strmilovské děti se v okrese neztratí
I v letošním roce se našim žákům daří v nelehké
konkurenci okresních soutěží. Pochvala patří
všem zúčastněným – nejen za odvahu, ale
především za jejich výborné výkony. Všichni se
totiž umístili vždy v první polovině startovního
pole. Gratulujeme!

Anglický jazyk: Kateřina Hálová 2. místo
Německý jazyk: Lucie Stejskalová 7. místo
Matematika: Vojtěch Nořinský 2.–3. místo
Dějepis: Lucie Frühaufová 7. místo

Další předměty nás ještě čekají,
držte nám tedy, prosíme, palce!

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY 2008
KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ
Devátým rokem nabízím dětem z našeho kraje možnost účastnit se kurzů ve
výtvarné dílně, které pořádám jenom pro ně.
Výtvarná dílna je zařízením obce a jsem ráda, že cena kurzů představuje pro rodiče
dětí pouze polovinu nákladů obcí na kurzy vynaložených. V ceně je nejen pobyt v dílně
a vedení odborného lektora, ale i všechen spotřebovaný materiál a z každého
výtvarného či rukodělného kurzu si dítě odnese domů hotový výrobek.
Kurzy lze objednávat jednotlivě.
Přihlášky na kurzy konané v březnu je třeba předat co nejdříve a u ostatních do konce března 2008.
Ceny kurzů zaplaťte do konce dubna 2008.
KURZ
LEKTOR
DATUM
OD - DO
CENA KČ
ZVÍŘÁTKA ZE SENA
E. Pechková
8. března 14.00 – 17.00
150,Zvláště bych chtěla VELIKONOČNÍ KRASLICE
L. Soukupová
12. března 14.00 – 17.00
50,upozornit na kurz PLETENÍ KOŠÍČKŮ
K. Hátleová
5. dubna 14.00 – 17.00
150,Smaltované šperky. PATCHWORK
M. Fáberová
12. dubna 9.00 – 12.00
155,Vzhledem
ŠPERKY Z KOMPONENTŮ
E. Přibylová
17. dubna 15.00 – 17.00
150,k náročnosti kurzu a
KERAMIKA
V. Semotánová
15. a 29. května 15.00 – 17.00
130,k bezpečnosti dětí je
BATIKA A TISK NA LÁTKU
E. Přibylová
5. června 15.00 – 17.00
150,zapotřebí přítomnosti
TKANÍ
M.
Müllerová
7.
června
12.00
–
17.00
145,jednoho z rodičů u
SMALTOVANÉ
ŠPERKY
O.
Kolář
21.
června
14.00
–
17.00
200,dětí do 11 let.
P. Kaprálová
6. září 14.00 – 17.00
95,Na čas strávený KRESBA
MALOVANÝ
SKLENĚNÝ
ŠPERK
K.
Hátleová
13.
září
14.00
–
16.00
150,společně s dětmi ve
M. Daňhelová
8. října 15.00 – 17.00
100,výtvarné dílně se opět MALOVÁNI NA HEDVÁBÍ
PLSTĚNÍ
I.
Hanušová
11.
října
14.00
–
17.00
150,těším a věřím v jejich
K. Kuřinová
23. října 15.00 – 17.00
150,radost ze získaných PODZIMNÍ ARANŽMÁ
K. Hátleová
8. listopadu 14.00 – 17.00
140,dovedností
a ZVONEČKY
M. Kružík
15. listopadu 14.00 – 17.00
110,odnášených výrobků. KRABIČKY RŮZNÝCH TVARŮ
Marcela Daňhelová, provozní Výtvarné dílny

Místní organizace Českého rybářského svazu Strmilov pořádá

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY (9. ROČNÍK)
Požární nádrž Bořetín – sobota 26. dubna 2008
Závodit se bude ve dvou kategoriích o hodnotné rybářské náčiní!!!
- první kategorie – soutěž o nejvíce nachytaných ryb v součtu jejich centimetrů
- druhá kategorie – soutěž o nejtěžší ulovenou rybu
Závody se uskuteční za každého počasí.
Zúčastnit se mohou děti, které navštěvují Základní školu ve
Strmilově a blízkém okolí.
Zveme všechny zájemce o sportovní rybolov.

Pro diváky je zajištěno občerstvení.
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 ve středu 26. února 2008, příští číslo začátkem dubna 2008
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8.3.2008 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“

„O POHÁR KOVOPORU“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga ´08
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

12.4.2008 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga ´08

Srdečně Vás zveme na Velikonoční hru mládeže

„Němý David“
Těšit se můžete na sedm zastavení ze života nejslavnějšího židovského
krále od boje s obrem Goliášem až po předání trůnu na smrtelném loži a
to vše v pantomimickém zpracování.

Hrajeme tradičně na Bílou sobotu, tj.

22.3. od 17,00
v evangelickém kostele ve Strmilově.
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V sobotu 1. března se sejdou
členové Místní organizace Českého
rybářského svazu ve Strmilově na
své výroční členské schůzi.
Hodnotit se bude uplynulá
rybářská sezóna i výsledky naší
práce, která byla v loňském roce
opravdu vidět. Kromě našich
tradičních akcí, jako jsou Dětské
rybářské závody, výlovy rybníků,
údržba
rybochovných
zařízení,
prodej ryb při lovu rybníku Adamák
a taneční zábava „Poslední zátah“,
se nám konečně podařilo odstranit
nevzhlednou
střechu nad naším
objektem „Hospody ve mlejně“ a
nahradit jí střechou novou, která je
velice pěkná a nekazí dojem okolí.
Jistě si hodně obyvatel Strmilova
myslelo, že se rybáři zbláznili, když
čtrnáct dnů před vánocemi začali
rozebírat
střechu
nad
tímto
objektem. Byla to trošku sázka do
loterie, ale výsledkem je současný
stav, který už není noční můrou
sportovních rybářů ve Strmilově.
Vadou na kráse je však opadávající
omítka na této budově, chátrající
okna.
Co s tím uděláme, jak jsme
rybařili v loňském roce na našich
revírech, co máme naplánováno v
letošním roce udělat. Všechno toto
bude programem jednání naší
organizace, která má v současné
době 90 dospělých členů.
Zeman Zdeněk, jednatel MO

TJ Jiskra
upozorňuje občany,
že opět proběhne

sběr železného
šrotu:

21. března!

