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Milý čtenáři,
léto je už několik dní tady, byť to
zas tak zřetelně nevidíme. Nu což,
však ono se to třeba za pár dní
vylepší. Nemůže být každý den
posvícení, to bychom si toho
pěkného pak ani nevážili. Takhle si
pěkně pochvalujeme snad každého
okamžiku, kdy se můžeme radovat
ze zasvitnutí sluníčka! Dětem
začaly prázdniny, Tobě čas
dovolených, tak si to všichni
užijme ku prospěchu ducha, duše i
těla.
Zkus během těch příštích dní a
týdnů, milý čtenáři, pamatovat na to,
že dovolená se má týkat celého
člověka. To, že si má odpočinout
tělo, tomu rozumíme dobře. To
nemusí být jen to, že se jeden
dosyta vyspí či spokojeně
ulehne někde na sluníčku u
moře. Někdo dá svému tělu
odpočinout při jízdě na kole,
jiný při procházce v lese,
když hledá houby, další zase
na zahrádce… Jak je komu
libo, však každý z nás ví, při
čem dá svému tělu nejlépe
najevo, že teď má chvilku
zaslouženého klidu.
I ten duševní odpočinek je
důležitá věc. Každou chvíli
musíš
myslet
na
něco
důležitého,
na
to,
co
nezanedbat, co stihnout, co
zařídit. I ta hlava si potřebuje
odpočinout! A zase je to na
Tobě, milý čtenáři, co si
vybereš, sám lépe než kdo jiný
víš, jestli si ty Tvé mozkové
závity odpočinou v posteli, u rybníka,
nad křížovkou, u televize, s pěknou
knížkou nebo s kamarády v hospodě.
Zkus ale, milý čtenáři, nezapomenout ani na ten odpočinek
duchovní. Zase Ti neřekneme, co by
to mělo být právě v Tvém případě.
Každý z nás nejlépe ví, co kdy komu
natropil zlého a kdy koho naopak
potěšil, kdy jemu někdo ublížil a kdy
naopak přinesl radost. Je to jen a jen
na Tobě přinést klid a odpočinutí do
vztahů s lidmi kolem sebe. Odpustit
špatné a poděkovat za dobré, přestat

ubližovat a
začít
pomáhat.
To přinese
odpočinek pro Tvoji duši.
Sílu musí nabírat celý člověk a
zapomínat na odpočinek kterékoliv
části našeho života se dříve nebo
později vymstí.
Odpočinutí pro celého člověka
Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Poděkování

Ze 14. zasedání zastupitelstva (18. 6.)
Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

Bere na vědomí
zprávu o kontrole usnesení z minulého 13.
zasedání zastupitelstva
informaci o jednání rady města – 24., 25.
a 26. schůze rady
zprávu Finančního a Kontrolního výboru
zprávu o přezkoumání hospodaření města
Krajským úřadem za rok 2008
zprávu o finanční situaci obcí v současné
krizi
informaci o dotacích na akce města
další informace starosty o dění ve městě

Schvaluje
přijatá opatření k nápravě chyb a
nedostatků ze zprávy o přezkoumání
hospodaření Krajským úřadem za rok
2008 a zprávu o plnění těchto opatření
výsledek hospodaření a závěrečný účet
města Strmilov za rok 2008 „bez
výhrad“
podání žádosti o dotaci na Modernizaci a
rekonstrukci místních komunikací a
souhlasí s financováním této akce
úvěrem od České Spořitelny ve výši
9.000.000,- Kč
odkup pozemku u domu (část místní
komunikace), p.č. 3562/2 = 122 m2 v
k.ú. Strmilov od Jiřího Dohnala,
Strmilov 369 za cenu 100,- Kč/m2
odkup pozemku u hřbitova, p.č. PK 1580
= 97 m2 v k.ú. Strmilov od MUDr.
Heleny Joštové z Jindř. Hradce za cenu
10,- Kč/m2
prodej a odkup pozemků u domu – prodej
64 m2, odkup 9 m2 – manželé Péčovi,
Strmilov 370 – vše za 70,- Kč/m2
prodej pozemků u chaty a domu v Leštině
– u chaty 259 m2 po 100,- Kč/m2, u
domu celkem 367 m2 po 30,- Kč/m2 –
manželé Pírkovi z Jindř. Hradce

prodej pozemku za lékárnou ve
Strmilově – p.č. 4990 v k.ú. Strmilov =
136 m2 za cenu 70,- Kč/m2 – Věra
Semotánová, Strmilov 263, s věcným
břemenem trafostanice
záměr prodeje pozemku u domu – část
pozemku p.č. 4083/4 v k.ú. Strmilov,
potom zaměřit, vyvěsit na úřední desku
přesnou parcelu a na dalším
zastupitelstvu prodat
prodej pozemku u domu – p.č. 3568/12 v
k.ú. Strmilov = 14 m2 – manželé
Motáňovi, za cenu 100,- Kč/m2
prodej pozemků u domu č.p. 164 ve
Strmilově – 2 odměřené parcely =
celkem 63 m2 - Libuše Škardová,
Jindř. Hradec, za cenu 100,- Kč/m2
způsob prodeje 2 parcel u domu č.p. 164
ve Strmilově = celkem 21 m2, výběrem
obálkovou metodou, s minimální
nabídkovou cenou 100,- Kč/m2, dodání
na MěÚ Strmilov do 10.7.2009,
otevření obálek a výběr provede rada
města na svém nejbližším zasedání s
přizváním žadatelů
darovací smlouvu od ŘSD ČR na část
silnice k Leštině v k.ú. Strmilov – 5
parcel o celkové výměře 13.672 m2 a to
bezúplatně (v účetnictví za cenu
306.825,- Kč)
financování úprav tréninkové plochy u
fotbalového hřiště ve Strmilově – v r.
2010 podporou 350.000,- Kč a v roce
2011 podporou 300.000,- Kč z rozpočtu
města
Obecně závaznou vyhlášku města č.
1/2009 o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí na
celém území města Strmilov ve výši 2
(slovy dva)
Dodatek ke smlouvě na provozování
vodovodů a kanalizací s firmou
Instalatérství Nezdara – nájemné na

Protože manželé Lenka a Jaroslav
Pecharovi v nejbližší době odcházejí
ze Strmilova, vyslovuje jim vedení
města i touto cestou hluboké a vřelé
poděkování za veškerou práci, kterou
pro Strmilov, jeho obyvatele a
hlavně pro děti vykonali.
Dále jim přejeme aby i na novém
působišti našli oba své uplatnění,
byli tam šťastni a spokojeni a aby na
Strmilov a zdejší lidi rádi vzpomínali
– stejně tak, jako budeme my
vzpomínat na ně.
Jaromír Krátký,
starosta města Strmilov
obnovu vodohospodářského majetku od
r. 2009 ve výši 20,- Kč za odebraný m3
vody
variantu výstavby nové ČOV ve
Strmilově podle Odborného posouzení
– varianta č. 1
Místní program obnovy venkova pro
město Strmilov na roky 2009 – 2012
zachování
dosavadního
způsobu
hospodaření na rybnících města i s
vydáváním ryb důchodcům
plán práce Finančního a Kontrolního
výboru na rok 2009

Neschvaluje
umístění čerpací stanice PHM firmou
Jednota v zastavěné části Strmilova

Ukládá
starostovi, místostarostovi a pracovnicím
MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním
všech bodů tohoto usnesení
Ve Strmilově dne 18. června 2009
Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta

Návštěva partnerské obce Trubschachen
Starosta, členové rady a další
představitelé Strmilova navštívili od 26.
do 28. června naši partnerskou obec ve
Švýcarsku. Prohlédli jsme si několik
firem (sýrárnu, továrnu na výrobu lan a
dalších
kovových
produktů…),
soukromou školu pro děti s výchovnými
problémy,
kryt
připravený
pro
obyvatelstvo v případě války, nově
budované
zařízení
na
vytápění
prostřednictvím energie z obnovitelných
zdrojů, soukromé zemědělské statky,

pečovatelský dům a mnoho dalšího.
Velmi podstatnou částí pobytu byly
rozhovory se švýcarskými zastupiteli – o
systému financování obce, podílu občanů
na veřejných aktivitách atd. Obyvatelé
Trubschachenu jsou aktivní a uvědomují
si svou zodpovědnost za místo, kde žijí.
Například co se týká požární ochrany:
každý dospělý je členem hasičského
sboru, účastní se školení a kdo se nechce
zapojit, platí nemalou částku do obecní
pokladny. Jiným příkladem soudržnosti

byl také zajímavý zážitek, kdy po
kulturním programu pro 600 lidí trval
úklid sálu pouze několik minut – kdo
mohl, poskládal několik židlí, odnesl je do
bočních prostor a než jsme se rozhlédli,
byl sál prázdný – připravený pro další
využití.
V příštím roce přijede delegace z
Trubschachenu na oplátku k nám.
Budeme rádi, když se podaří představit i
naše město v pozitivním světle.
Lenka Pecharová

Mše svatá v kapličce sv. Anny (u České Olešné)
bude v neděli 26. 7. 2009 od 11 hodin.

Strmilovský evergreen a jeho dopad na naše peněženky.
Tahle „Škodovka“ nebyla nic
nóbl. V zimě občas
zamrzla tak, že
odmítala
spolupráci, v létě se
přehřívala.
Ale
jinak
sloužila
dobře.
Statečně
absolvovala cesty v terénu, troufla si i za
pracovníky do obecních lesů, zvládla i
cesty na ministerstva a různé instituce
odkud navozila pro Strmilov hodně peněz.
Prostě stihla všechno.
To bylo tenkrát, když Strmilov nebyl
město, ale obec o kterou se starosta staral
tak, aby vzkvétala. Po Strmilácích peníze
nechtěl, naopak jim je sháněl. A sehnal
jich hodně. Dostali dotace na plynofikaci,
novou školu i sportovní halu atd.
Správa vodovodu byla svěřena firmě
Nezdara především a hlavně proto, aby se
cena vody udržela na únosné míře. Na
rekonstrukci kanalizace bylo našetřeno 10
mil. Kč a byla zajištěna dotace 30%
z rozpočtované částky (z cca 25 mil. Kč)
a 30% bezúročné půjčky. To byl
dostatek prostředků na kanalizaci i
vododvod, aby cena vody zůstala
zachována. (Někdo to nazval podrazem).
Dnes je Strmilov městem, už nemá
starou škodovku. Ovšem aut má hned
několik. Jedno na reprezentaci, jedno do
terénu, další nevíme na co. Jen jednu

chybu to má. Tahle autíčka do obecní
kasy penízky nevozí. Ba naopak, sama
jich asi dost spotřebují. Jak jinak si
vysvětlit, že nejvyšší položka v obecním
rozpočtu je na chod úřadu samotného 2,4
milionu. Další zajímavá položka je na
platy radních, téměř 1,5 milionu.
Ale k věci: Tu výše zmiňovanou
dotaci na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace někdo odmítl a vrátil (údajně
proto, že se mu zdála nízká). Co si myslet
o někom, kdo vrátí jisté peníze (dotaci),
byť se mu jich zdá málo a sám jiné
nesežene. Slibů o vyšších, či dokonce
stoprocentních dotacích už jsme slyšeli
hodně. „Skutek utek“. Těch našetřených
10 mil. je taky fuč. Rekonstrukce se
nekonala. Kanály a vodovod jsou v
dezolátním stavu, pořád se musí
opravovat. Ty opravy něco stojí a jsou
čím dál dražší.
Na posledním zasedání Obecní
zastupitelstvo
města
Strmilov
odsouhlasilo navýšení ceny vody o
dvacet korun za kubík (tzn. 52,-Kč/m3).
Zdražení o 62%. Na rodinu to bude cca
o 2000-3000Kč za rok navíc. A to není
všechno. Domovní daň se zvyšuje o
100%.
Proč? Proto, že na obci někdo dělá
špatná rozhodnutí a špatně hospodaří. Tak
prostě došly peníze. Město je zadlužené
A tak milí Strmiláci budeme platit
jako mourovatí. A ze svého. Nejenže si ze

svých
daní
vydržujeme
špatné
zaměstnance (vedení města), teď si hezky
na ty kanály budeme spořit. Ta dvacka, o
kterou se navyšuje vodné, se prý bude
ukládat( firma Nezdara ji bude odvádět do
městské kasy), aby bylo na opravy. No
zlatý voči.
Ale pozor na to. Toto navýšení jistě
nebude poslední. To obec jenom zkouší
co uneseme. Když budeme držet ústa a
krok, tím vlastně tiše souhlasit, další
zdražení na sebe nenechá dlouho čekat.
Auta samozřejmě sama od sebe peníze
nevozí a ani nevozila. To v nich musí
sedět člověk, který umí peníze sehnat a
teprve pak je může přivézt. Momentálně
bohužel v žádném obecním autě takový
člověk nesedí. A tak nejsou peníze. Jsou
dluhy.
Stojí proto za zamyšlení, kdo, ksakru,
za ty prošustrované miliony a špatné
hospodaření může, kdo nese odpovědnost.
Když už někdo neměl chuť se
z jakýchkoli důvodů do té rekonstrukce
vodovodu a kanalizace pustit, měl se
alespoň zachovat prozíravě a těch 10
milionů, horkotěžko našetřených právě
pro Strmiláky, nerozházet, ale používat je
postupně na opravy. Dneska by nemusel
peníze
tahat
lidem
z kapes po
dvacetikorunách.
Za čí neschopnost budeme platit, ať si
čtenáři odpoví sami.
MS ODS Strmilov, D. Běhounková

Ve Strmilově se pasovalo na čtenáře již potřetí
17. červen 2009 byl pro žáky 1. třídy
Základní školy Strmilov zvláštním dnem.
Tradičně se totiž účastnili slavnostního
pasování na čtenáře, které pořádala
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově,
tentokrát již potřetí. Přítomni byli kromě
knihovnice a paní učitelky i starosta města
a ředitel školy a vzácným hostem byl pan
Jan Lebeda. Po přečtení čtenářského slibu

a zkoušky čtení poklekali prvňáčci před
pasujícího rytíře krásného slova spisovatele Jana Lebedu. Ten jim přiložil
na rameno pravý meč, přičemž vyřkl
pasovací formulku a malí žáci se stali
oficiálně čtenáři. Z rukou pana starosty
Jaromíra Krátkého převzali na památku
knihu, paní knihovnice jim předala
pamětní listy. Hold jsme tímto obřadem

vzdali nejen nabyté čtenářské dovednosti,
knihám, ale i paní učitelce. Ta totiž
nejenže prvňáčky jako kouzelnice
provázela celým obřadem, ale kouzlo
poznání předávala svým svěřencům po
celý předešlý školní rok. Patří jí i všem
ostatním kantorům za to dík.
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Loučíme se se dvěma našimi kolegy
Na konci letošního školního roku nás
čeká loučení nejen s žáky 9. třídy, ale
odcházejí nám i dva dlouholetí kolegové.
Paní učitelka Mgr. Lenka Pecharová
působila na naší škole dvanáct let, za tu
dobu vykonala pro děti i kolegy mnoho
dobrého. Jenom namátkou si připomeňme
udržování dobrých partnerských vztahů
mezi naší školou a školou ve švýcarském
Trubschachenu. Celkově se velmi
zasloužila o vysokou kvalitu výuky cizích
jazyků. Navíc ukázala svým žákům, že
učit se cizí jazyk a historii není
samoúčelné. Každoročně děti jezdily
provádět na zámek do Telče, nebo do
Žirovnice, dopisovaly si s dětmi z Finska,
v Rakousku hrály v němčině několik
divadelních her. Přispívala do různých
periodik a zasloužila se tak o dobré jméno
naší školy na veřejnosti. Kromě toho

udělala mnoho dobrého i pro město.
V paní učitelce tedy ztrácíme velmi
svědomitou učitelku, obětavou kolegyni a
milého člověka. Všichni doufáme, že
bude v Praze alespoň tak spokojená, jako
byla u nás, a přejeme jí mnoho úspěchů
v novém
působišti a spokojenosti
v osobním životě.
Druhým, kdo odchází, je pan učitel
Mgr. Jindřich Kejval, dlouholetý ředitel
zdejší školy. Po dlouhých 42 letech ve
školství, z toho 19 let ve Strmilově,
odchází do důchodu. Za jeho ředitelování
se přistavěla tzv. nová škola a tím pádem
se mohla celá škola přestěhovat do jedné
budovy, postavila se sportovní hala a
přístavba vedle školy, vybavila se
počítačová učebna a byla by toho celá
další řádka. Myslím, že na pana učitele
budou vždy všichni žáci i učitelé

vzpomínat velmi rádi a vždy budeme
potěšeni, když se mezi nás přijde podívat.
Přejeme mu mnoho zdraví, pohody a
klidu na zaslouženém odpočinku.
Děkujeme za vše, co jste udělali nejen
pro školu, a budeme se vždy těšit na
společná setkání.
Mgr. Josef Pulkrab

Vítáme mezi námi!
Lucie Urbanová
Matyáš Kramer
Kateřina Vodičková
Kryštof Šťástka
Ať se Vám s námi líbí!

Kam jdeme po deváté třídě?
V pondělí 29. června jsme se rozloučili se Základní školou ve Strmilově. A kam dál?
Lenka Adamová: Gymnázium Vítězslava
Nováka JH
Lucie Běhunčíková: SOU kuchař – číšník
JH
Jana Beranová: kuchař – číšník Tábor
Aleš Bláha: Střední škola spojů a
informatiky Tábor
Monika Dobrodinská: Hotelnictví a
turismus Tábor
David Hanzal: Střední odborná škola –
informatika v ekonomice JH
Iveta Holcová: SOŠ – ekonomika a
podnikání – cestovní ruch JH
Renata Chamradová: Obchodní akademie
JH

Ivana Janíková: Střední odborná škola
pedagogická – ped. lyceum
Prachatice
Štěpánka Joklová: Střední zdravotnická
škola – asistent zubního technika,
Č. Budějovice
Monika Kocveldová: Střední
zdravotnická škola JH
Jiří Musil: elektrikář Dačice
Veronika Nováková: SOŠ obchodu,
služeb a řemesel – knihovnické a
informační systémy a služby,
Tábor

Klára Pecharová: Střední odborná škola
zdravotnická – zdrav. lyceum
Praha
Monika Péčová: Střední zdravotnická
škola – zdravotní asistent, JH
Martin Popelka: SOŠ centrum odborné
přípravy, Sezimovo Ústí
Pavla Prokešová: Hotelová škola Velké
Meziříčí
Pavlína Razimová: Ekonomické lyceum
JH
Kateřina Štěrbová: Knihovnické a
informační služby Brno
Jan Vondruš: Gymnázium Vítězslava
Nováka JH

KORES – stavba skladové haly
Jak si jistě většina obyvatel všimla,
roste na pozemku firmy Kores nová
budova. Od podzimu, kdy byl položen
základní kámen, je nyní již ve fázi
zastřešování. Jde o novou skladovou halu
a bylo mnoho důvodů pro její stavbu.
Tento projekt se několik let připravoval.
Hlavním důvodem byl nedostatek
skladových prostor přímo v areálu firmy.
Uvědomili jsme si, že další rozšiřování
výroby není možné bez moderní logistiky,
která zahrnuje i nový sklad. Dnes máme
pronajaté skladovací prostory s celkovou
úložnou plochou 2.300 m2 a to jak ve
Strmilově, tak i v okolí – Popelíně,
Zahrádkách a ve Studené. Každý den do
těchto skladů vyrážejí naše vozidla se
skladníky a kontrolory kvality. Tito
zaměstnanci se stali pendlery mezi sklady
a mají stále méně času na samotnou práci.

Tyto problémy pomůže vyřešit právě
budovaná nová skladová hala. Po jejím
dokončení v průběhu léta letošního roku
tak získáme nový úložný prostor pro cca
900 palet. Hala bude vybavena moderní
skladovací technologií se zázemím jak
pro skladníky, tak i další personál spojený
s logistikou (skladové účetní, nákupčí,
expedienty). V nové hale budeme mít
možnost výrobky systematicky ukládat,
zkrátí se cesty z výroby do skladů a
celkově se tím zkrátí doba manipulace a
tím i možnost chyby při expedici.
Dalším krokem bude zavedení čteček
čárových kódů při manipulaci se
skladovými položkami. Budou zde
uloženy
převážně
naše
výrobky
připravené k expedici, což jsou zejména
lepicí tyčinky, korekční laky a strojky pro
suchou
korekci,
razítkové
barvy

a podušky. Dále zde bude skladováno
obchodní zboží, což jsou poznámkové
bločky, sponky či uhlový papír. Výstavba
pro nás představuje obrovskou investici a
byla možná pouze s přispěním fondů EU.
Získali jsme úvěr s výhodným úročením a
prodlouženou dobou splácení.
I v této době, která byla pojmenována
jako období finanční krize, jsme
nezměnili svou strategii a pokračujeme ve
zvyšování kvality našich výrobků a
servisu pro naše odběratele. S tím také
souvisí zvyšování úrovně logistiky. To
vše společně s dalšími projekty, které
připravujeme, udrží firmu Kores v tomto
regionu a věříme, že bude přínosem jak
pro samotnou firmu, její zaměstnance, tak
i pro obyvatele Strmilova.
Radmila Ederová

3. JARNÍ DÁMSKÁ JÍZDA
I letos jsme uspořádaly pro fanynky
autovýletů naši „dámskou jízdu“,
tentokrát
s podtitulem
„Vysočinou,
sousední Vysočinou“.
V sobotu 16. května 2009 se sešlo
rekordních patnáct posádek v počtu 51
účastnic. Ke startu dorazily posádky ze
Střížovic,
Studené,
Zahrádek
a
samozřejmě místní posádky, s převahou
členek naší ZO.
Po vylosování startovních čísel a
ostatních nezbytnostech se posádky
vydaly na start.
První úkol na ně čekal ještě na území
našeho kraje – v Popelíně, ale již další
zadání posádky plnily na Vysočině.
V Žirovnici
si
udělaly
malou
vycházku k zámku, v Počátkách, rodišti
básníka Otokara Březiny, podívaly se
k Městskému muzeu, v blízké Svaté
Kateřiny si prošly zrekonstruovaný areál
bývalých klimatických lázní. Zavítaly i do
Horní
Cerekve,
odkud pocházela
maminka K. H. Borovského a dojely až
k železniční zastávce v Nové Bukové, kde
se nachází hlavní evropské rozvodí.

Přibližně v polovině celkové trasy je
čekal výjezd na vrchol Křemešníku.
Prošly se nejen okolo známého poutního
kostela a Větrného zámku, ale sestoupily
podél křížové cesty až
ke kapličce
s občasným pramenem. Po návratu zpět
mohly ještě vystoupat na nedalekou
rozhlednu, či doplnit energii v místním
hotelu. A pak již posádky nabíraly kurz
k domovu.
V Batelově projely náměstím s pěknou
kašnou a z Horních Dubenek se vydaly
k rybníku Bor, kde mohly v klidu postát u
Památníku husitských bojovníků.
Přibližně po 7 km se posádky vrátily
na území jižních Čech. V nedalekých
Zahrádkách projížděly okolo zajímavých
dřevěných soch a popřemýšlely o
nejvyšším bodě Českomoravské vysočiny
– Javořici. V Malém Jeníkově mohly
vzpomenout na bývalou místní hospůdku
a již se pomalu blížily k cíli. Ještě dva
úkoly ve Strmilově a bylo hotovo!!
Všechny posádky dokončily jízdu
včas, v dobré kondici a při dobrém

občerstvení v hotelu Komorník netrpělivě
čekaly na vyhodnocení svého snažení.
Z možných padesáti bodů nasbírala
vítězná posádka 49 bodů, druhé místo se
bralo za 48 bodů. Na třetí místo dosáhly
se 47 body hned tři posádky a musel
rozhodnout malý test. Na šestém až
desátém místě se umístily posádky se 46
body, na jedenáctém místě se umístila
posádka se 45 body. Na dvanácté místo
dosáhla posádka se 44 body, na místo
třinácté stačilo 40 bodů. I na posledních
dvou místech měly posádky pěkný
výsledek 39 a 37 bodů.
Všechny posádky obdržely i letos
hodnotné ceny, diplomy a perníkové
medaile.
Potom již se pomaličku naše letošní
jízda stala minulostí.
Závěrem bychom chtěly poděkovat
sponzorům a všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na zdaru naší akce podíleli.
Věříme, že i v příštím roce nám zůstanou
příznivě nakloněni.
ZO Českého svazu žen Strmilov

Preventivní akce Policie ve Strmilově
V noci z 10. na 11. dubna 2009 se na
území Obvodního oddělení policie
Studená uskutečnila preventivní účelová
akce zaměřená na zabránění požívání
alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek nezletilými a
mladistvými osobami a případného
následného páchání trestné činnosti a
poškozování
věcí
právnických
a
fyzických osob a dále na zlepšení situace
na úseku požívání alkoholických nápojů
ze strany řidičů motorových vozidel.
V průběhu akce se policisté dále zaměřili
na bezpečnost a plynulost silničního
provozu ve snaze snížit nekázeň účastníků
silničního provozu a dále na pátrání po
hledaných
osobách,
odcizených
motorových vozidlech a věcech.

Akce proběhla ve spolupráci s kolegy
OOP Dačice a OOP Slavonice a za účasti
pracovnice OSPOD Dačice. Celá akce
byla rozdělena na dvě části a bylo do ní
nasazeno 10 policistů a 5 služebních
vozidel.
První část akce byla zaměřena na
provedení
kontrol
vybraných
pohostinských a restauračních provozoven se zaměřením na podávání alkoholu
osobám nezletilým a mladistvým.
Kontrola
všech
provozoven
byla
provedena ve Studené, Kunžaku a
Strmilově. V rámci této části akce bylo
zkontrolováno celkem 53 osob a nebylo
zjištěno žádné porušení právních
předpisů.

Dovolená
v ordinacích
MUDr. E. Punčochářová (obvodní)
3. 8. – 14. 8.
MUDr. A. Spurná (dětské)
7. 7. – 10. 7.
3. 8. – 14. 8.
MUDr. S. Matoušková (zubní)
8. 7. – 10. 7.
14. 7. a 17. 7.
17. 8. – 2. 9.

Druhá část pak byla zaměřena na
kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek řidiči. Tato část
proběhla na pěti pevných stanovištích
kolem Strmilova. Zkontrolováno bylo
celkem 50 motorových vozidel a bylo
provedeno 22 dechových zkoušek. Zjištěn
byl jeden přestupek proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, jiné
porušení právních předpisů zjištěno
nebylo.
Tato akce zajisté splnila svůj účel a
podobné typy akcí se budou v průběhu
roku opakovat.
Npor. Mgr. Michael Hembera
Vedoucí OOP Studená

Pila Kamenický s.r.o.
Horní Radouň 104
602 41 79 51; 384 39 10 27; info@pila-kamenicky.cz

Nabízí:
Trámy: cena 4900 Kč/m3 +19% DPH
- všech rozměrů, do délky 11 m

Prkna: od 2000 Kč/m3 +19% DPH
- v délkách od 1,5m do 5 m

Štípané palivové dříví:
- v cenách od 642 Kč/prm + 9% DPH
- délky 1m, 50 cm, 33 cm, 25 cm

Vídeň 2x dobyta!
Po loňském úspěchu s
„Němým Davidem“ si
strmilovští
ochotníci
zopakovali
úspěch
s provedení tradiční velikonoční divadelní hry.
Ač oslabeni o některé
herce
i
technický
personál, předvedli „Nápady svaté Kláry“ a to
dokonce
s průběžně
promítanými německými
titulky a zapojením
místních dobrovolníků,
kteří
zaskočili
za
chybějící herce.
Divadelní představení
proběhlo v rámci akce
„Dlouhá noc kostelů“ a
zvláště
vzhledem
k tomu, že ve stejné
době tedy proběhla celá
řada dalších kulturních
akcí, tak bylo naše

představení navštíveno diváky nečekaně
hojně. Přátelským dopisem nás podpořil i
autor literární předlohy pan Pavel Kohout,
který se bohužel nemohl zúčastnit,
protože byl v té době mimo Vídeň.
Místní hudbymilovní nadšenci si pak o
čtrnáct dní později přišli poslechnout
skupinu Malá Katastrofa. I zde měli
Strmiláci (či přesněji řečeno Strmilačky!)
úspěch. Nakonec se někteří posluchači i
sami zapojili hrou na hudební nástroje,
protože šlo z části o (v Rakousku také
známé) anglicky zpívané spirituály,
připojili se i zpěvem a v závěru dokonce i
tancem.
Obě akce byly zakončeny procházkou
po Vídni a návštěvou místních
pamětihodností. Pravda, počasí nám příliš
nepřálo, ale noční procházka po městě,
návštěva Prateru, Stephansdom a zvláště
pak Kebab (po první zkušenosti již bez
chilli) zůstanou v našich vzpomínkách
jistě ještě dlouho.
J. F. Pechar

Strmilovský fotbal
V letošní sezóně se podařilo našim hráčům odpoutat od posledních příček. Hlavně jarní část přinesla některé velmi dobré výsledky.
Hra mladého týmu pod vedením p. Berky dodává příslib do další sezóny. Dorostenci skončili s převahou na krásném druhém místě.
Za Jiskrou skončili dorostenci Bystřice, Chlumu, Stráže, Včelnice, Řečice i Staré Hlíny. I naši nejmladší fotbalisté rozhodně ostudu
neudělali, skončili na 7 místě.

Okresní soutěž „B“ – muži

Okresní přebor – dorost

Rk. Tým
1.
St. Hobzí

Záp + 0 20
13 4 3

Skóre
50: 20

Body
43

(Prav)
( 13)

Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lomnice

18

16 0 2

95: 15

48

( 21)

2.

Cizkrajov

20

11 7 2

60: 35

40

( 10)

2.

Strmilov

18

13 1 4

86: 31

40

( 13)

3.

Bystřice

20

10 5 5

67: 55

35

( 5)

3.

Stará Hlína

18

11 2 5

52: 34

35

( 8)

4.

Peč

20

10 4 6

42: 40

34

( 4)

4.

Řečice

18

10 2 6

66: 43

32

( 5)

5.
6.

Dešná
Třebětice B

20
20

10 3 7 39: 30
7 3 10 42: 43

33
24

( 3)
( -6)

5.

Včelnice

18

7

5 6

30: 43

26

( -1)

7.

Buk

20

7

3 10 34: 41

24

( -6)

6.

Stráž

18

6

6 6

42: 33

24

( -3)

8.
9.

Strmilov
Včelnice B

20
20

6
6

3 11 35: 44
2 12 48: 52

21
20

( -9)
(-10)

7.

Chlum

18

7

3 8

31: 44

24

( -3)

8.

Bystřice

18

6

3 9

41: 53

21

( -6)

10.

Kunžak B

20

6

2 12 32: 53

20

(-10)

9.

Deštná

18

1

0 17 28: 93

3

(-24)

11.

Popelín

20

5

2 13 27: 63

17

(-13)

10.

Buk

18

0

2 16 10: 98

2

(-25)

Skóre

Body

(Prav)

Okresní přebor – starších žáků
Rk. Tým

Záp +

0 -

1.

Břilice B

20

18 1 1

131: 13

55

( 25)

2.

Bystřice

20

18 1 1

115: 11

55

( 25)

3.

Hranice

20

13 2 5

82: 32

41

( 11)

4.

St. Hobzí

20

12 2 6

48: 35

38

( 8)

5.

Velenice

20

10 4 6

66: 31

34

( 4)

6.

Včelnice

20

9

1 10 45: 63

28

( -2)

7.

Strmilov

20

8

1 11 40: 65

25

( -5)

8.

Deštná

20

6

1 13 30: 74

19

(-11)

9.

Slavonice

20

6

1 13 27: 78

19

(-11)

10.

Chlum

20

1

2 17 7:109

5

(-25)

11.

Stráž

20

0

2 18 7: 87

2

(-28)

Kraft, Jiskra a MKK Strmilov

pořádají

Strmilov
OPEN AIR
pátek 17. 7. – fotbalové hřiště
16,00 vstup do areálu –> 17,

band –> 19,

00

00

Garden party
Kulhavý Orfeus –>

20, 00 Kryštof & Richard Krajčo
–> 22, 00 Kabát revival
vstup 250,- předprodej

290,- na místě

50,- děti

Gumový skákací hrad (pro děti)

Občerstvení zajištěno!

Za devatero horami? Ne! Za devatero řekami? Ne!

Ve Strmilově na Náměstí
v hospodě U Jendy
Devatero druhů zmrzliny
Každý den od 11.00!

Odpovědný redaktor J. F. Pechar, obrázky Z. Honzal, Počet výtisků 500 ks. Povoleno Min. kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk MěÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno ve středu 1. 7. 2009, příští číslo začátkem října 2009

