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Víte, kolik let již vycházejí Strmilovské noviny
a kdo všechno se na jejich vydávání během let
podílel? Když nalistujete str. 2, dozvíte se trochu
více…
Kolik a jaké výjezdy uskutečnili naši hasiči?
Informoval nás velitel zásahové jednotky Tomáš
Kučera na str.6
Jaké investiční akce proběhly a jaké se plánují
nejen v obci, ale také přímo ve škole? Ptali jsme
se starosty Jaromíra Krátkého a ředitele školy
Mgr. Josefa Pulkraba…
Sportovci oslavili letos významné výročí.
Trochu více informací nejenz historie fotbalu jsme získali
od paní Mgr.Libuše Kubákové, kronikářky města
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ÚVODEM….
Tak si představte, milí čtenáři,
Strmilovské noviny vycházejí už 21 let!
Když jsem ovšem s paní
kronikářkou zašátrala v historických
pramenech, objevily jsme ještě kdysi
vydávaný časopis, tedy přesněji řečeno
vydávaný
v letech
1907-1908,
s názvem „Bez názvu“. Byl ručně
psaný, ilustrovaný a vlastně i vydávaný
tehdy mladými studenty Adolfem
Jelínkem (později známý malíř přijal
jméno Alex) a Jindřichem Valdekem.
Kromě tohoto časopisu a samozřejmě
několika
pravidelně
vydávaných
Martínkových
listů
Vlastivědy
Jindřichohradecka z let 1929 – 1935,
které neměly typický zpravodajový
charakter a obyvatelé Strmilova si je
mohli tehdy kupovat, nemáme žádné
zprávy ani doklady o tom, že by nějaký
jiný zpravodaj či noviny ve Strmilově
vycházely. Pokusily se o to děti na
zdejší škole, ale byly to spíš takové
noviny vskutku interní, týkající se
zájmů školy a hlavně dětí.

Takže můžeme opravdu říct, že
typické,
pravidelně
vycházející
Strmilovské noviny pro veřejnost
spatřily světlo světa teprve v roce 1988.
Tehdy je vydávalo Místní kulturní
středisko při MNV. Odpovědným
redaktorem se stal Jaroslav Vacek, po
krátké době ho v roce 1989 vystřídala
Alena
Zavadilová,
v roce
1990
nastoupila Ludmila Matoušková a ještě
v témže roce převzal redaktorské žezlo
Petr Jankovský už pod hlavičkou
obecního úřadu. V tuto dobu se do
tvůrčího týmu připojil i Zbyněk Honzal
a noviny postupně získávaly novou
grafickou podobu. Z jeho perokreseb se
vytvořil slušný archiv, z něhož se čerpá
dodnes.

Přes tento přívlastek je
dlužno říci, že se snažily být za
každých okolností nezávislými a
netoužily být dílem jednoho člověka.
V roce 2002 znovu apelují na čtenáře,
aby se
zapojili
do
tvorby.
S konstatováním „Jaké si nás uděláš,
takové nás budeš mít…“ prorážely
cestu světem místních informací,
nabíraly je a vstřebávaly ze všech
stran, aby je uhlazené, učesané a
sešikované předaly opět mezi Vás,
čtenáře.
Od roku 1994, kdy jsem si
Jaroslavu Pecharovi patří za
sama
na
dvouletý
„moment“ tento
maratonský
výkon
vyzkoušela, jaké je to „dávat do kupy v redaktorské oblasti dík.
noviny“, bychom mohli tvrdit, že na
dlouhou dobu dostal zpravodaj svou
typickou tvář. S hlavičkou, ve které se
objevilo strmilovské panorama pana
Zbynka Honzala, se k Vám dostával
pravidelně v různých intervalech až do
roku 2001.
Do redaktorského vlaku mezitím v roce
1996 nastoupil Jaroslav Pechar a s jeho
příchodem byl nadlouho s předáváním
redaktorské štafety na krátkou trať
konec. Nebylo také důvodů tak činit.
Nuže, nastala doba změn. A
Noviny pod jeho vedením psaly, nejen ve vzhledu novin. Přebírám
referovaly, oznamovaly, diskutovaly, otěže, které se nedrží lehce. I když se
prostě dělaly to, co měly a jak nejlépe nyní vracím po dlouhých letech zpět
dovedly až do letošního roku. Dalo by na místo činu, byl to přece jen krátký
se říct, že Jaroslav Pechar coby redaktor čin a uplynula velice dlouhá doba na
Strmilovských
novin
vytvořil to, abych mohla některé zkušenosti
strmilovský rekord v této oblasti. z této řehole (a to skutečně bez
Šéfoval novinám celých 13 let!
nadsázky) uvést znovu do života.
Podmínky
k tvorbě
novin
a
zpravodajů a možnosti jejich vzniku
se postupně měnily a nyní se mění
rychlostí
blesku.
Prosíme
o
shovívavost, když zrovna něco
nebude právě tak, jak by mělo být.
Nevím, na jak dlouhou (ale
hlavně také jak kvalitní) trať budu
schopna štafetu přenést. Nebudu však
na té trati sama, což mi dodává sílu a
víru, že hořící pochodeň neupustím
hned při startu. V maratónu získávání
I když v roce 2001 listy opět a zpracování informací mi poběží po
trochu změnily svůj vzhled a od r.2007 boku zbytek redakce – Hanka
byly
vydávány
pod
hlavičkou Přibylová a Libuše Kubáková. Jistě
městského úřadu, stále to byly ty naše časem přibudou i další dobré duše
dobré a hlavně Pecharovy noviny. On k výpomoci, o kterých se jistojistě
přívlastek „Pecharovy…“ není správný dozvíte. A samozřejmě, spoléhám na
z hlediska vlastnického, vydavatelského Vás, čtenáře a přispěvatele, bez
či jiného, s nadsázkou je ovšem kterých by trať nebyla tratí a maraton
samozřejmě
správný
z hlediska maratonem.
šéfredaktorského.
Tak ať nemá mnoho
Každé noviny mají otisk svého zbytečných překážek a podaří se nám
tvůrce – shromažďovače a zpracovatele vždy společně doběhnout do cíle!
informací. A ty naše noviny otisk toho
svého mají pořádný.
Vlasta Vondrušová

3
STRMILOVSKÉ NOVINY
4/2009
___________________________________________________________________________________________________________________________
_
CO SE UDÁLO V OBRAZECH…

Vítání dětí 17.6. 2009 (foto V.Vondrušová)

Slavnostní předávání vysvědčení žákům
9.třídy 29.6. 2009 (foto V.Vondrušová)

Slavnostní rozloučení s dětmi z MŠ 29.6.2009
(foto V.Vondrušová)

10. ročník fotbalového turnaje hráčů nad 35
let 20.6. 2009 (foto V.Vondrušová)

Koncert skupiny Kryštof – Strmilov Open Air
17.7. 2009 (foto F.Pechar)

Hudba mnoha staletí – koncert v kostele sv.
Jiljí 19.7. 2009 (foto V.Semotán)

Neckyáda 19.7. 2009 (foto H.Přibylová)

65 let kopané ve Strmilově 5.9. 2009
(foto R. Séč)
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nebezpečné
soukromému
i
městskému majetku na hřbitově, ale
hlavně jsou nebezpečné zdraví a
životům
návštěvníků
hřbitova.
Souběžně jsme také zadali zpracování
architektonické studie, která na
základě výše uvedených skutečností
připraví varianty osázení větších
stromů vně hřbitova a mezi stromy ve
vstupní aleji a poté postupné vykácení
starých, poškozených stromů.
K průchodnosti kolem Švehlova, nyní
Nušlova mlýna jen tolik, že stavební
odbor ani odbor životního prostředí
MěúU Jindřichův Hradec nenalezly
zákonnou možnost, jak nařídit
zpřístupnění pěšiny kolem mlýna.
Problém nyní řeší MěÚ Strmilov jako
místně příslušný silniční orgán, který
zahájil řízení v této věci a po zákonné
lhůtě rozhodne podle platných
zákonů.

Zleva: foto ze slavnostního
pasování prvňáčků na
čtenáře 17.6.2009
Zprava: Skulptura „Pechar
hrající na nohar“
(umístěno na zahradě za
evang.kaplí)
Dole: foto ze závěrečného
setkání s Pecharovými

Konečně se prý dala do pohybu
úprava a dobudování našeho
největšího sportoviště – fotbalového
hřiště. Jak je to vůbec s vlastnickými
právy (město vs sportovci…) a jaké
jsou vztahy mezi subjekty, které se na
úpravách budou podílet? V jaké fázi
je tento projekt?

AKTUÁLNĚ…..
STŘÍPKY Z MATRIKY….
Od května do září 2009 bylo
městským úřadem oddáno 5
svatebních párů, z toho 3 obřady
proběhly přímo v obřadní síni
úřadu.

Poslední vítání občánků se
uskutečnilo 17. června 2009 a byly
uvítány tyto děti: Lucie Urbanová
z České Olešné a Kateřina
Vodičková, Matyáš Kramer a
Kryštof Šťástka ze Strmilova.
Rodičům ovšem přinesly radost
ještě dvě další nově narozené děti –
Štréblová Marie z České Olešné a
Sabina Povolná ze Strmilova.

Rozhovor se
starostou města….
Obcí kolovaly v posledních měsících
dvě petice. Jedna se týkala kácení
stromů u hřbitova a druhá
průchodnosti či užívání pozemků okolo
nyní Nušlova mlýna. Mohl byste
k tomu říci něco podrobnějšího? Do
jaké fáze se tyto záležitosti dostaly?
O obou peticích toho už bylo v nedávné
době řečeno dost a tak tedy jenom
krátké shrnutí.
Kácení stromů na hřbitově bude
probíhat podle plánu, který již
několikrát schválilo a postupně doplnilo
zastupitelstvo města. To znamená, že se
nechal zaměřit 15 m široký pás zvenku
kolem hřbitova, s majiteli těchto
pozemků jsme předjednali jejich
odprodej a nyní se na základě smluv
postupně prodej uskutečňuje – jeden
z vlastníků dokonce dá pozemek
bezplatně jako dar městu. Byl také
vypracován odborný posudek stavu
všech stromů na hřbitově i ve vstupní
aleji a ten konstatuje, že kromě sedmi
stromů za kostelem, které nebyly před
lety násilně uříznuty, se musí všechny
další stromy pokátit, protože jsou

Téměř všichni v našem městě i
v okolí vědí, že fotbalové hřiště i
zázemí u něj je potřeba rekonstruovat.
Plocha stávajícího hřiště je v majetku
TJ Jiskra Strmilov a okolní pozemky
jsou v majetku města Strmilov. Aby
se mohla potřebná rekonstrukce
stávajícího fotbalového hřiště udělat /
zvětšení plochy na odpovídající
parametry, zmenšení sklonu plochy,
meliorace/
musí
být
dopředu
připravena náhradní plocha. Jinak by
totiž hrozilo, že se po dobu
rekonstrukce fotbal ve Strmilově
úplně zastaví a potom by bylo velmi
obtížné dosavadní velmi dobrou
činnost a to hlavně s dětmi znovu
nastartovat. Proto se zastupitelstvo
města rozhodlo zafinancovat úpravu
vedlejší plochy zhruba jedním
milionem korun – úpravy právě
probíhají,
ještě
letos
budou
dokončeny a oseta tráva. Potom už
nic nebude bránit tomu, aby se
v následujícím období po zajištění
dotací
tělovýchovnou
jednotou,
začalo s úpravou stávajícího hřiště a
také s výstavbou nových kabin a
celého zázemí hřiště.
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Co je nového v místních částech?
V České Olešné (ale i na dětském hřišti
ve Strmilově) je instalován na návsi
nový domeček se skluzavkou pro děti.
Jsou maminky rády? Smrk na návsi
v ČO podlehl nebo podlehne dětskému
minihřišti?
V našich místních částech se hlavně
zaměřujeme na zajištění kvalitní pitné
vody, na opravy místních komunikací a
další postupné vybavení. V České
Olešné probíhá přepojení celé vesnice
na tzv. obecní vodovod, kde je na rozdíl
od vodovodu ZD kvalitní pitná voda, je
jí dostatek a má také větší tlak, což
zkvalitní a zpříjemní život více než
polovině obyvatel České Olešné. S tím
samozřejmě také souvisí problémy
s rozkopanými cestami, ale to se u
takovýchto prací nedá jinak udělat a
potom je také potřeba počkat, až se
výkopy slehnou a teprve pak je
definitivně opravit. Po opravě celé návsi
v Palupíně se nyní doasfaltovaly
všechny místní komunikace v Malém
Jeníkově a také v České Olešné
k novému bytovému domu.
Ve
Strmilově se dále dovybavilo dětské
hřiště za jednotou pěkným altánkem
(aby mohly být děti a hlavně maminky
ve stínu), novými lavičkami a
domečkem se skluzavkou. Podobný
domek se skluzavkou jsme umístili také
na návsi v České Olešné a myslím si, že
všechna tato zařízení jsou hojně
navštěvována a jsou dětmi i rodiči
hodnocena velmi kladně. Je zde ale zase
trvalý problém, že větší děti a možná i
dospělí tato zařízení trvale poškozují,
čímž
nejen
zbytečně
připravují
městskou pokladnu o peníze, ale
zařízení se tím stávají nepoužitelná a
hlavně nebezpečná. Ještě ke smrku na
návsi v České Olešné. Náš původní
záměr byl již značně vzrostlý smrk
pokátit, protože si myslíme, že smrk do
zastavěné části obce nepatří a postupně
se stává i nebezpečným, ale po dalších
konzultacích jsme se rozhodli zatím
tento smrk nekátit.
Otázka týkající se funkčnosti rozhlasu
v místních částech. Lidé si stěžovali, že
se k nim nedostávají informace
z hlášení. Většinou se jednalo o období
po bouřce. Kdo spravuje tuto síť a
v čem je největší problém? Je již
vyřešen?

Strmilově jsme za pomoci pana
Vrbenského některé problémy již
vyřešili ale v místních částech, kde je
rozhlas bezdrátový je to větší problém.
Protože jsme byli jedni z prvních, kteří
tuto technologii použili, byl a stále je
problém s některými použitými díly a
technologií. Proto jsme také zrušili
smlouvu s původním dodavatelem a
nová smluvní firma nám postupně
odstraňuje problémové věci (baterie,
přijímače atd).
Věříme, že postupně bude vše fungovat
tak, jak má. Jestliže však dojde
k vypálení části zařízení bleskem, jak se
nám to letos několikrát stalo, je to
problém dopředu neřešitelný, ale i zde
pomůže, když nám občané rychle
nahlásí zjištěnou závadu místního
rozhlasu, aby byla doba odstranění
závady co nejmenší.

Změna rozpisů plateb vodného a
stočného. Jaká je konečná informace
ohledně placení vody? V jakém
časovém horizontu budou muset lidé
sáhnout hlouběji do peněženek?
Po několikerém upřesnění platí poslední
sdělení města a Instalatérství Nezdara,
to je, že od 1.9.2009 je cena pro
domácnosti i s DPH u vodného 32,Kč/m3 a u stočného 12,- Kč/m3 – tedy
celkem 44,- Kč/m3. Od 1.1.2010 se tato
částka navýší o 20,- Kč/m3 a to na
obnovu vodohospodářského majetku
města. Je to podle zákona a je to
dokonce o hodně méně, než bychom
měli
vybírat
podle
odborného
posouzení. Tuto částku bude firma
Nezdara čtvrtletně odvádět na zvláštní
účet města Strmilov, bude zde jasně
sledovatelná a bude používána jen
v souladu se zákonem na obnovu
vodohospodářského majetku.
Úpravy sklepení pod sochou Nejsv.
Trojice na náměstí. Co se od jara
podařilo udělat s nepříliš lákavými
prostorami? Jaké s nimi máte další
záměry?

V letošním roce se nám po desetiletích
podařilo vyčistit a odbahnit celý prostor
podzemní chodby pod Nejsvětější
Trojicí na náměstí ve Strmilově.
Protože zde však nastupovala podzemní
voda, museli jsme na podlahu navézt
vrstvu štěrku a tak je nyní podlaha stále
Občané si často oprávněně stěžovali, že suchá. Dále jsme zde nainstalovali
místní rozhlas ve Strmilově a v místních několik menších světel ( 24 V ) a nyní
částech nefunguje tak, jak by měl. Ve již jen vymýšlíme, na co tyto prostory

využít. Protože při deštích stále stéká
ze stropu voda, nejde zde udělat něco
trvalého. Ale naše knihovna spolu se
školou připravují výtvarný projekt.
Když se vše podaří, mohly by zde být
nainstalovány výtvarné práce dětí a
veřejnost je bude moci shlédnout jako
stálou expozici.
Poutě ve Strmilově. Obyvatelé na
náměstí i v bezprostředním okolí se
během pouťového „veselí“ stěžují na
přílišný hluk, nepořádek, změnu
zvyklostí. Jiným zase vadí složení
stánkových prodejů a podobně.
Nastává otázka, zda tedy pouštět
„pouťování“ do centra, či ne. Kdo
rozhoduje o umístění atrakcí ve
Strmilově?
Jaké
má
město
pravomoci a hlavně možnosti zvolit
charakter tradičních poutí? Přes
všechny tyto dotazy je ovšem jasné,
že se nikdy nezavděčíte všem…
Pouť ve Strmilově, tak jako například
v Kunžaku nebo ve Studené, se
v minulosti vyzkoušela mimo střed
města. Zkoušelo se fotbalové hřiště,
které se však velmi poškodilo a pouť
u kravínů se neosvědčila vůbec.
Chodit zde při dešti v blátě a
močůvce a navíc posílat lidi (včetně
těch starších a dětí) přes obchvat by
bylo při současném provozu a
rychlosti
vozidel
přímo
nezodpovědné. Ale nehledě k těmto
skutečnostem si myslím, že pouť a
podobné velké celoobecní akce se
mají odehrávat v centru města stejně
tak, jako to byly dříve trhy a podobně.
S provozovateli atrakcí je několik
posledních let velmi dobrá domluva,
ještě před poutí zaplatí městu celý
smluvní poplatek za pronájem
náměstí a také si sami rozhodují, kam
jaké zařízení umístí. Je to však vždy
po domluvě s vedením města a
městským strážníkem. Od letošního
roku jsme navíc zavedli místenkový
předprodej prostorů pro prodejní
stánky. Vybralo se tím několikrát více
peněz, ale že vietnamští prodejci jsou
mnohem aktivnější a dopředu si
zajistili téměř všechna místa, zatím
v tomto systému neřešíme a počkáme
si na další zkušenosti. S hlukem při
pouti je to stejné jako se vší ostatním.
Vadí obyvatelům náměstí, ale
ostatním je to jedno, když jsou
záplavy, tak je v nebezpečí několik
domů v dolní části Strmilova a
ostatním je to jedno, když netekla
voda, tak nejprve netekla lidem
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v horní části Strmilova a ostatním to
bylo v té chvíli také jedno…..
Jaké
jsou
nejbližší
investiční akce?

plánované

1) Rekonstrukce silnice do Leštiny a
části náměstí za kostelem v hodnotě 10
milionů Kč (máme projekt a je podána
žádost o dotaci).
2) Zateplení MŠ a ZŠ v rámci úspor
energie v celkové hodnotě 21 milionů
(připravuje se projektová dokumentace
a žádost o dotaci).
3) Rekonstrukce sběrného dvora
v hodnotě 5,5 milionů Kč (je hotová
projektová dokumentace a podali jsme
žádost o dotace).
Děkuji za rozhovor. (Starosty
města se ptala Vlasta Vondrušová)

VŠUDE DOBŘE,
DOMA …..IV.
V sobotu 26.9.2009 jsme se již
počtvrté vydali navštívit některé zajímavosti
a krásy našeho kraje. Letos jsme zavítali na
jeho severní okraj – na Táborsko a Písecko.
Naše
putování
začalo
v
SEZIMOVĚ ÚSTÍ v Památníku dr. Edvarda
Beneše, druhého čs. prezidenta.
Expozice
připomíná
jeho
osobnost, dílo i soukromý život s manželkou
Hanou. Ochotná a milá průvodkyně nám
podala velice zajímavě vedený výklad a na
závěr jsme ještě zhlédli dva filmové
dokumenty, z nichž jeden byl věnován vile
manželů Benešových, kterou jsme měli v
úmyslu též navštívit. Ovšem systém
prohlídek nynějšího vlastníka – Úřadu vlády
– nám to neumožnil. Pokračovali jsme tedy
dál do TÁBORA.
Zde jsme si dali delší volno na
návštěvu tohoto historického města. I když
některé instituce již měly „po sezóně“, bylo
stále ještě z čeho vybírat. Například
expozice ve věži Kotnov, na kterou se dalo
samozřejmě i vystoupat a návštěvník byl
odměněn krásnými výhledy na město a
okolí. Neméně pěkná je vycházka k
poutnímu místu Klokoty. Cesta vede pěknou
přírodou a po posledním „trháku“ se na
konci aleje pomalu vynořuje celý areál
kláštera. Kdo dal přednost procházce nebo
jenom posezení v samém středu města, měl
též z čeho vybírat. A nejen našim mužům až
oči přecházely z množství nablýskaných
motocyklů, které zaplnily skoro celé

UPOZORNĚNÍ REDAKCE!
Vzhledem ke změnám v redakci SN můžete své
příspěvky, připomínky, oznámení apod. zasílat
na e-mail knihovna@strmilovsko.cz . Termín
příští uzávěrky bude vždy oznámen v každém
čísle SN. Pro 5. číslo SN platí termín uzávěrky
20. listopad 2009.
Redakce si v zájmu nezaujatosti a nestrannosti
vyhrazuje právo zveřejnit článek, který se bude
týkat více zúčastněných, až po vyjádření všech
protistran. Záměrně napadající, urážející a
ubližující příspěvky nebudou brány v potaz.
Domníváme se, že komunikace na této úrovni
nepatří do žádného zpravodaje.
Žižkovo náměstí. S nadšením i trochou
závisti se u nich zastavil snad každý.
Vymezený čas se však pomalu
krátil a bylo třeba pokračovat dál.
Přibližně čtyřicet km nás dělilo od
naší další zastávky. Cestou se nedaly
přehlédnout věže kláštera v Milevsku, a
když jsme přejeli Zvíkovský Vltavský most,
od cíle nás již dělilo pouze několik
posledních kilometrů. A pak už jen pár set
metrů z parkoviště k bývalému královskému
hradu ZVÍKOV. Zapůsobila na nás nejen
jeho velikost a nová úprava interiérů, ale
především krásné výhledy na Otavu a
Vltavu, které se pod hradem stékají. A ten,
kdo vystoupal až na věž určitě nelitoval – za
tu námahu to stálo!! Plni dojmů jsme se
pomalu s hradem loučili a nabrali kurz k
domovu.
Cestou jsme na chvíli zaparkovali
u PODOLSKÉHO MOSTU, přezdívaného
Brána do nebe. Díky svému hlavnímu
oblouku, který má rozpětí 150 m, výšce ode
dna 58 m a celkové délce 500 m, se stal
svého času čtvrtým největším mostem v
Evropě. Bylo třeba si pohled na Vltavu
dobře zapamatovat, neboť zhruba za dvacet
km jsme mohli porovnávat.
U obce STÁDLEC přes řeku
Lužnici je totiž instalován řetězový most,
který před napuštěním Orlické přehrady
původně u Podolska vltavské břehy
spojoval. A právě tento most byl naší
poslední zastávkou, i když nejnáročnější. Ze
Stádlce je totiž k mostu nutné jít 2 km
pěšky, ale kdo šel, jistě nelitoval.

Úzká silnička nás vedla svými
serpentinami nahoru-dolů, a když už jsme
měli dojem, že snad nikde nekončí, v
poslední zatáčce pod kopcem se
nám most ukázal v plné kráse. Poté, co v
r. 1960 na Vltavě dosloužil, bylo pro jeho
další použití vybráno toto údolí Lužnice.
Zdejší řečiště i silnice byly obdobně
široké jako na místě, kde původně stával.
Od r. 1975 tedy (dnes již stošedesátiletý
dědeček) opět slouží. Pouze však pro
vozidla, která mají hmotnost do 1t a
nejsou širší než 2 m. Samozřejmě, že jsme
obdivovali jeho konstrukci, ale k vidění
bylo i více či méně úspěšné zápolení
vodáků na řece nebo sledování některých
řidičů, kteří poté, co se prodrncali přes
dřevěné pražce na mostě, museli ještě
zdolat „myší díru“ mezi sloupky. Někdy
to bylo opravdu o ten pověstný fous.
Ještě naposledy jsme si v duchu
představili, jak asi široká byla před
padesáti roky Vltava u Podolska, a
pomalu jsme se vraceli zpět. V obci jsme
ještě postáli před průčelím zámečku s
pamětní deskou věnovanou vynálezci Fr.
Křižíkovi, který tento objekt svého času
vlastnil, a pak jsme se již opravdu vydali
domů.
Cestou se samozřejmě probíralo kdeco,
ale na jednom jsme se shodli všichni:
POČASÍ NEMĚLO CHYBU!!!
ZO ČSŽ Strmilov

Výjezdy požární zásahové jednotky v roce 2009
5.2. výjezd k ohni – stodola v Kunžaku
5.3. technická pomoc – zvýšená hladina vody, kontrola a čistění šlajsen
13.3. výjezd k ohni – rodinný dům ve Strmilově, zadýmení půdy
19.4. výjezd k ohni – Kunžak – Lomy (pálení trávy)
7.6. požár v rodinném domě ve Strmilově (požár v elektrické troubě)
velitel jednotky Tomáš Kučera
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Co nového ve
škole?…
Opět začala škola a s ní i
povinnosti nejen jejím žákům.
Především povinnosti pedagogů,
zaměstnanců a vedení školy, dá se
říct, nikdy nekončí. Co se ve škole
v posledních měsících událo, co se
právě děje a co se plánuje? Na to
jsme se zeptali zástupkyně ředitele
Mgr. Ludmily Plaché a ředitele školy
Mgr. Josefa Pulkraba.
Pane řediteli, jaké investiční
akce proběhly v minulém školním roce
a do kterých se pustíte letos?
V minulém školním roce se
podařilo především vyřešit vytápění ve
školních budovách – byla odříznuta od
topného systému stará kotelna a
zateplena expanzní nádrž a topenářské
trubky na půdě, a tím se zmenšily
náklady na vytápění přibližně o

čtvrtinu. Byla zřízena nová učebna
jazyků, nová relaxační místnost pro
výuku některých předmětů – občanská
nebo rodinná výchova.
Ve škole byla nainstalována
první interaktivní tabule na svislých
pojezdech, poslední 2 třídy byly
vybaveny
novým
výškově
nastavitelným školním nábytkem a ve
dvou třídách staré školy bylo položeno
PVC.
Ve školní kuchyni byla
provedena rekonstrukce místnosti pro
odkládání a mytí nádobí a především
zakoupen
nový
konvektomat.
V prostorách školního pozemku byl
vybudován sektor pro odhod koule při
Tv.
Na příští školní rok mnoho
velkých akcí neplánujeme vzhledem
k finanční situaci jak ve státě, tak ve
městě. Rádi bychom alespoň položili
PVC ve zbytku prostor staré budovy a
zakoupili nový nábytek do učebny PřCh. Plánů i potřeb by bylo dost, ale…

Paní zástupkyně, kolik máte
letos dětí a kolik dětí dojíždí?
Ve škole je letos nahlášeno
156 dětí, z toho je 40 dojíždějících.
Kolik je strávníků ve školní jídelně?
Obědy se vaří pro 130 osob.
Kolik je ve škole zaměstnáno
učitelů? Kolik máte zaměstnanců
celkem?
Učitelů je 13 (z toho 2
učitelky jsou nové), 1 vychovatelka, 2
asistentky
pedagoga,
7
nepedagogických
zaměstnanců.
Celkem 23 osob.

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLE
Ruční práce
středa
13.45 – 14. 30
Příprava na olympiádu Aj
po domluvě
ráno
6., 9. tř.
Čtení v Aj
po domluvě
Florbal
pondělí
13.30 – 15.00
Hra na zobcovou flétnu
pondělí
12.25 – 13.10
2., 3. tř.
Hra na zobcovou flétnu
úterý
12.25 – 13.10
4., 5. tř.
Příprava na přijímací zkoušky z po domluvě
9. tř.
Čj
Náprava SPU
úterý
12.45 – 13.30
4. tř.
Sportovní hry
Rybářský kroužek
Biblický kroužek
Biblický kroužek
Netradiční výtvarné techniky

úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
1x měsíčně

12.30 – 13.15
13.00 – 13.45
12.25 – 13.10
13.30 – 14.15
15.00

2., 3., 4. tř.
1., 2., 3. tř.
4., 5., 6. tř.

Ptala se Vlasta Vondrušová

Vopálková
Tylková
Tylková
Bílá M.
Plachá
Plachá
Plachá
Frišová
(Tomanová)
Grünnová
Doležal
Frühbauer
Frühbauer
Hlínová
(Heroutová)

Ohlédnutí za prázdninami
V minulých letech se žáci naší školy zúčastnili několika fotografických seminářů pořádaných
Národním muzeem fotografie v J. Hradci. Nabyté vědomosti, nápady a umělecký cit poté uplatnili ve
Velké fotografické soutěži. Rádi bychom navázali na obrovský zájem, který loňská soutěž vyvolala.
Téma letošního ročníku je stejné: PRÁZDNINY. Děti mohly posílat své digitální fotografie na
adresu hanka.tylkova@zsstrmilov.cz do 30. září 2009. Na vítěze čeká nejen sladká odměna! Vítězné
fotografie budou zarámovány a vystaveny ve škole.
Další podrobnosti o soutěži najdete na webových stránkách školy (www.zsstrmilov.cz).
Budoucím výhercům předem gratulujeme!
Hana Tylková
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Z HISTORIE SPORTU
VE STRMILOVĚ…
KRAFT letos oslavil 65 let
kopané ve Strmilově, to ovšem
neznamená, že by Strmiláci dříve fotbal
neznali a nehráli. Proč byl tedy za
počátek strmilovského fotbalu vybrán
rok 1944? Možná proto, že se v tomto
roce konala ustavující valná hromada
Sportovního klubu Strmilov
nebo
proto, že klub tehdy koupil od paní
Kondrysové louku a začal ji svépomocí
upravovat na fotbalové hřiště.
Před válkou působily ve
Strmilově dvě tělocvičné jednoty, TJ
Sokol a TJ Orel. Československá obec
sokolská byla za okupace zakázána a
její majetek byl zkonfiskován, v místní
orlovně byl zřízen německý dětský
domov. Někteří bývalí členové Sokola i
členové Orla proto vstoupili do
sportovního klubu, mohli se přihlásit do
odboru kopané, házené, odbíjené, lehké
atletiky, plavání a boxu. V prosinci
1943 měl SK Strmilov 179 členů, ale
ustavující valná hromada se konala až
25. 4. 1944, koncem roku 1945 měl
klub 204 členů. Pracovali v něm aktivně
učitelé, zejména Bedřich Nacházel,
z jehož podnětu byly na Komorníku
uspořádány závody v plavání. Na
budkovské straně za hrází byl už v r.
1940 pronajat pozemek na koupaliště a
byly zde postaveny dřevěné kabiny na

převlékání. Sportovní klub užíval hřiště
za školou a školní tělocvičnu, fotbalové
hřiště ve Strmilově chybělo.
S jeho stavbou SK pomohly
obnovené jednoty Sokol a Orel.
Pracovalo se ručně, terén byl svažitý,
místy bahnitý, ale s poválečným
pracovním nadšením bylo hřiště rychle
vybudováno a 29. srpna 1945
slavnostně
otevřeno.
Pamětníci
vzpomínají na průvod, který se tradičně
seřadil v Pazdernách u lip Svatopluka
Čecha. Početné oddíly sokolů v krojích
se sokolským praporem a orlové také
v krojích
prošli
Strmilovem
a
vpochodovali na hřiště. Přišli i sokolové
z Kunžaku a mnoho diváků ze
Strmilova a z okolních obcí. Hudba
hrála, vlály prapory, ale to, jaké
následovalo cvičení a jaké bylo první
fotbalové utkání, se můžeme jenom
domýšlet. V sokolské kronice se z této
slavnosti dochovala pouze jediná
fotografie. V roce 1946 sehrál místní
oddíl kopané na svém hřišti čtyři zápasy
a dalších šest zápasů sehrál na hřištích
soupeřů, vyhrál třikrát, prohrál pětkrát,
poměr branek 28 : 47. Škoda, že
kronikář další fotbalové zápasy
nezaznamenal.
Sportovní klub, Sokol a Orel
vedle sebe působily pouze do roku
1948, kdy bylo nařízeno sloučit všechny
tělovýchovné spolky do jednotné
tělovýchovné organizace Sokol.

Přijďte si zacvičit…
Aerobic – tělocvična...každé PO od
19.00
Cvičení pro ženy - tělocvična
...každé ÚT a ČT od 18.30 do 19.30
Jóga – tělocvična ...každá ST od
18.00
Orientální tance… každá ST od
19.00, ul. Dlouhá 111, po dohodě
s paní Součkovou
na tel. 728 338 125
Pozvánka na tradiční
výlov rybníka HOLUB,
který se koná v sobotu
24.října 2009.
Začátek výlovu od 7,00
hod.
Prodej ryb od 9,00 hod.

V následujícím roce bylo 21
aktivních členů z místní jednoty
Sokol
vyloučeno,
protože
„sympatizovali s reakcí,“ a činnost
Sokola ve Strmilově pak téměř ustala.
Tělovýchovnou
činnost
měla
počátkem 50. let oživit nově
vytvořená
sokolská
jednota
Pletařských závodů, která přijala
název Jiskra. Na její organizaci se
podíleli zaměstnanci pletárny Václav
Číhal a Ladislav Hrdlička, bývalí
členové Sokola a Orla, předsedkyní
byla Blanka Ratolístková. Kronikář
St. Piskáček poprvé užil nový název
Jiskra v roce 1955, ale název TJ
Jiskra Strmilov se užívá až od r. 1957.
V roce 1956 byl znovu založen oddíl
kopané, jeho předsedou byl Ladislav
Hrdlička a kapitánem Jiří Ondráček.
Upravili fotbalové hřiště, sehráli
zápas s Popelínem, J. Hradcem a K.
Řečicí. Úspěšně hráli okresní soutěž,
r. 1959 obsadili 3. místo, r. 1960
okresní soutěž vyhráli a postoupili do
krajské soutěže. Pro potřeby krajské
soutěže bylo hřiště upraveno, bylo
navezeno více než 70 nákladních aut
zeminy, povrch byl uválcován, byl
zaset trávník a pořízeny nové lavičky.
V této podobě jen s malými úpravami
slouží hřiště dodnes.
Libuše Kubáková

Prodejní výstava knih nově…..
UpozorňujemeVás všechny, kteří máte rádi knihy,
že prodejní výstava knih byla přestěhována z fary
k paní Marii Švehlové do ulice Dlouhá č.p. 115.
Zvoňte nejlépe po 18. hodině, nebo dopoledne od
10 do 11 hodin. Je možné se domluvit po
telefonu 384 392 225.
K zakoupení jsou též kalendáře s církevními svátky.
Přijďte se podívat!
Vaše Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří

Nabízíme provádění lesnických prací
Výkup kulatiny
Prodej palivového a krbového dřeva
Prodej stavebního řeziva
kontakt: 384 390 642 Iveta Sýkorová
602 283 710 Ivan Sýkora
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