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I v přicházejícím podzimu a padajícím listí lze najít mnoho krásy.
Najděme si v prodloužených podzimních večerech a zkracujících se dnech
každý den aspoň špetku radosti.
Redakce SN

Kalendárium akcí a událostí na podzim




6. 10. 2010 od 14.00 hodin
Slavnostní otevření Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež
9. 10. 2010 od 14.00 hodin
Oslavy 80. výročí otevření Základní školy ve Strmilově
(program na celý den uveden v pozvánce na str. 9)
9. 10. 2010 od 18.00 hodin
Koncert Jindřichohradeckého komorního orchestru v sále
Beseda KD ve Strmilově






9. 10. 2010 od 19.00 hodin
Kytarový koncert v evang. kapli u příležitosti 20 let YMCY
15. – 16. 10. 2010 - VOLBY
21.10. 2010 (čas bude upřesněn)
První podzimní tvořivé odpoledne s keramikou v Centru U slunečnic (lektorka Věra Semotánová)
4. 11. 2010 od 17. 00 hodin
Druhé podzimní tvořivé odpoledne s pedigem v Centru U slunečnic (lektorka Olga Přikrylová)
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Úvodem …

K

dyž skončí léto, většina nás nostalgicky
povzdechne: To to zase uteklo. Tak opět
za rok…. A s různými dávkami energie,
kterou jsme stihli nebo nestihli přes léto načerpat
a vstřebat, vrháme se opět do pracovního kolotoče
a do podzimních povinností.
Často si ale při stále se prodlužujících večerech
sedneme a ve vzpomínkách třeba nad fotografiemi si připomeneme kouzelné chvilky pohody. Snad i právě při těchto večerech, ať už mezi
svými, nebo jen tak chvíli sami, prožíváme
nebo můžeme prožívat něco podobného pohodě. Nebo ne? Záleží na tom, na co myslíme. Co
z toho uplynulého hodnotíme. Jestli vždy najdeme na všem, co jsme prožili a co jsme dokázali,
něco pohodového, správného. A pokud nějaké
chyby objevíme, a v konečném hodnocení je
jich někdy opravdu dost, záleží na tom, jestli se
z nich dokážeme poučit. I takové poučení může
být nakonec pozitivní, pohodové, protože získáváme tolik potřebný nadhled. Už totiž víme.
Ale nejen hodnocení dovolených a pohodových chvil nás letos na podzim čeká. Máme tady
totiž konec volebního období, které také vlastně
tak trochu uteklo. Neuteklo ovšem mezi prsty jako voda. A mluvit o něm jako o dovolené
by nebylo to pravé ořechové. Naši dříve volení
a zvolení zastupitelé kandidující za různé strany a uskupení si jistě sami udělají nebo spíše už
udělali nějakou chvilku, aby si uplynulé období
zhodnotili. Nejen sami sobě, ale hlavně před
zvoleným společenstvem, a co je důležité – před
námi, samotnými voliči. Vždyť hlavně my, kteří
jsme jim projevili důvěru a vybrali jsme je mezi
vyvolené, máme výsostné právo vědět, jak pracovali, jak plnili své povinnosti a zda si dovolili řešit problémy a teď si již mohou dovolit být
v pohodě – tedy mít potřebný nadhled díky
tomu, že už ví víc a ví i to, jak na to... Protože
s tím se člověk nerodí.
Budoucí vize našich nových zástupců politických seskupení dostanete v těchto dnech ve
zvláštním předvolebním vydáním SN do svých
schránek. Redakční rada a Město Strmilov tak
poskytne všem politickým subjektům zdarma
stejné podmínky k prezentaci svých záměrů
a Vám možnost nahlédnout pod pokličku hrnců s plány těch zástupců, kterým byste mohli
důvěřovat po celé další 4 roky a kteří by mohli pomoci uskutečnit alespoň některé z těch
nejlepších nabízených plánů. Poctivé ovšem
by také mělo být to, abyste se prostřednictvím
našeho zpravodaje dozvěděli rovněž něco
o těch plánech v minulých letech uskutečněných i neuskutečněných a hlavně o práci našich
minulých zastupitelů, kterým jsme důvěřovali
v uplynulém volebním období. Rozhodli jsme
se neslučovat volební programy s otázkami na
těla našich ještě chvilku úřadujících zastupitelů a uveřejňujeme je v rubrice aktuálního dění
v tomto řádném vydání SN. Posuďte sami, zda
členové zastupitelstva z let 2006-2010 mohou
být již dnes v pohodě a zda si mohou říct: Škoda, to nám to ale uteklo… nebo: Uteklo to, ale
bylo to dobré…

Vlasta Vondrušová
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Aktuálně

Co bylo, je a mělo by být aneb
Pár otázek pro...
Ten, kdo pravidelně dochází na jednání zastupitelstva a sleduje dění v našem městě,
má jistě i přehled o práci a rozhodování zastupitelů. Nejen to, může se sám zapojit do
diskuzí a k nastoleným problémům se vyjadřovat. Podle zkušeností je však návštěvnost veřejných zasedání velice mizivá. Pomineme nyní důvod, proč tomu tak je a dáme
znovu možnost našim čtenářům nahlédnout do čtyřletého pracovního mumraje našich
zvolených zastupitelů prostřednictvím několika otázek, které jsme položili starostovi
města Jaromíru Krátkému.

Jak pracovaly v končícím volebním období volené orgány města ?
Po volbách v říjnu 2006 byl zvolen starosta,
místostarosta, celá rada i předsedové výborů
a komisí. Funkce byly rozděleny podle výsledku voleb ke všeobecné spokojenosti zúčastněných volebních stran, to je Sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL a KSČM. Pouze
ODS za nenávistné a štvavé výpady vydané
písemně v den voleb nedostala místo v radě,
ale přesto jí byla schválena funkce předsedy

kontrolního výboru. Od té doby jsme se snažili vše řešit bez „politiky“ ku prospěchu města
a jeho občanů – v duchu slušnosti a tolerance. Přesto ale někteří zvolení zastupitelé dál
neplnili tu nejzákladnější povinnost ze zákona
o obcích, to je účast na veřejných zasedáních
zastupitelstva a to často i neomluveně.
A zde je zhodnocení práce tohoto zvoleného
vedení obce za roky 2006 – 2010.

1/ Volené zastupitelstvo obce
Počet veřejných zasedání zastupitelstva do konce září 2010: 21
Počet projednávaných bodů celkem: 404 + několik set bodů informací starosty
Účast jednotlivých členů zastupitelstva na zasedáních:
Jaromír Krátký
21x = 100 %
Karel Urbánek
21x = 100 %
Milan Berka
16x = 76 % + 5x omluven
Jiří Čermák
17x = 81 % + 4x omluven
Karel Frúhauf
17x = 81 % + 4x omluven
Ing. Olga Hrbková
18x = 86 % + 3x omluvena
Vladimír Jirků
18x = 86 % + 3x omluven
Stanislav Jonáček
16x = 76 % + 1x omluven,4x neomluven
Bohumil Nořinský
6x = 29 % + 15 x neomluven
Mgr. Lenka Pecharová
13x z 15 = 87 % + 2x omluvena
Jaroslava Jeřábková
6x ze 6 = 100 %
Věra Semotánová
16x = 76 % + 5x omluvena
Jaroslava Smejkalová
21x = 100%
Jana Správková
19x = 90 % + 2x omluvena
Ivan Sýkora
7x = 33 % + 12x omluven,2x neomluven
Zdeněk Zeman
20x = 95 % + 1x omluven
Průměrná účast členů zastupitelstva na jednáních byla 81 %.
2/ Rada obce
Počet schůzí rady do konce září 2010: 39
Počet projednávaných bodů celkem: 462 + několik set bodů informací starosty
Účast jednotlivých členů rady na jednáních:
Jaromír Krátký
39x = 100 %
Karel Urbánek
37x = 95 % + 2x omluven
Jiří Čermák
34x = 87 % + 5x omluven
Mgr. Lenka Pecharová
27x z 29 = 93 % + 2x omluvena
Jaroslava Jeřábková
10x z 10 = 100 %
Ivan Sýkora
36x = 92 % + 3x omluven
Průměrná účast členů rady na jednáních byla 94,5 %
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3/ Výbory a komise obce

Co se nepodařilo ?

Finanční výbor – předsedkyně Ing. Olga Hrbková – dobrá práce
Kontrolní výbor – předsedkyně Věra Semotánová – dobrá práce
Komise pro projednávání přestupků – předsedkyně JUDr. Jiřina Poslušná – řešili vše potřebné – i pro obce Bořetín a Zahrádky. Je potřeba zlepšit
komunikaci mezi předsedkyní komise a městem.
Kulturní komise – předseda Jaroslav Emmer – dobrá práce, je potřeba ještě více zainteresovat všechny spolky a firmy.
Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Jana Správková–velmi
dobrá práce.

Přes velké a mnohaleté úsilí se nepodařilo sehnat dostatek financí na
rozšíření kanalizace ve Strmilově. Město Strmilov se svými 1500 obyvateli je vyřazeno z možnosti čerpat na tyto akce evropské prostředky
– ty jsou určeny jen obcím do 500 obyvatel a nad 2000 obyvatel. Podle
zákona však nespadáme do obcí, které musí mít kanalizaci a ČOV
(to jsou obce nad 2000 obyvatel), a také za to, že nemáme kompletní
čištění odpadních vod neplatíme žádné pokuty nebo jiné postihy.

Jaké největší akce se v posledních 4 letech udělaly?
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompletní rekonstrukce budovy bývalé školy v České Olešné
na 6 bytů - za 6,5 milionu korun – na to dotace 3,3 milionu
Rekonstrukce a přepojení poloviny domů v České Olešné na
vodovod obce z důvodu neřešitelné závadnosti vody ze studní
družstva - za 2 miliony korun
Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků –
celkem za 4.591.000,- Kč, z toho ve Strmilově 2.967.000,- v Č.
Olešné 454.000,- v Palupíně 245.000,- v M. Jeníkově 462.000,v Leštině 463.000,Rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve Strmilově a všech
místních částech – celkem za 1.500.000,- Kč
Vybavení ZŠ a MŠ celkem za 2 miliony Kč, z toho dotace
600.000 Kč
Kamerový systém ve Strmilově – 426.000,- Kč
Rekonstrukce bytu v ZŠ Strmilov – 436.000,- Kč
Hřiště na minigolf – 350.000,- Kč – dotace 245.000,Územní plán Strmilova včetně místních částí – 300.000,- Kč
– dotace 150.000,Příspěvek na vybudování nového tréninkového fotbalového
hřiště 1.000.000,- Kč / zatím proplaceno 700.000,- /
Z největších movitých věcí se pořídilo například:
Nový traktor - za 1.116.000,- Kč
Příkopová sekačka a mulčovač na traktor - za 332.000,- Kč
Tatra s cisternou pro hasiče v hodnotě 250.000,- Kč - zdarma
od armády ČR
Osobní auto VITARA, hlavně pro vožení dělníků do lesa - za
99.000,- Kč
Dodávkové doprovodné auto hasičům - za 124.000,- Kč
Nové boilery a další vybavení do bytového domu čp.3 Strmilov - za 80.000,- Kč
Dovybavení dětského hřiště ve Strmilově a v České Olešné - za
60.000,- Kč
Projekty na další investiční akce, které jsou nutné hlavně pro
žádosti o dotace, za téměř 2.000.000,- Kč. Jsou to projekty:
Rozšíření kanalizace
Rekonstrukce vodovodů
Výstavba sběrného dvora na tříděné odpady
Zateplení základní a mateřské školy
Kompletní rekonstrukce silnice do Leštiny
Rekonstrukce náměstí za kostelem
Nový chodník v Popelínské ulici
Kompletní rekonstrukce hřbitova (zeleň, zdi, márnice, parkoviště)
Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v České Olešné
Oprava lesních cest
Multifunkční hřiště u mateřské školy.

Nepodařilo se také vybudovat nové šatny a sociální zařízení u fotbalového a hasičského hřiště. Město zatím 1 milionem korun podpořilo
výstavbu vedlejšího hřiště, ale hlavní finanční prostředky musí shánět
tělovýchovná jednota z dotací. Dále se nepodařilo větší zapojení spoluobčanů do dění v obci v oblasti kulturní, sportovní i společenské,
ale i ve zlepšování a údržbě svých nemovitostí a jejich okolí a to v létě
i v zimě.

Jaká je finanční a majetková situace města ?
Po velikých investičních výdajích v letech 2002 – 2006 se snížil ke
konci roku 2006 stav financí na účtech města na 3 miliony korun.
Nyní v září 2010 je na účtech města 10,5 milionu Kč. Také celkový
majetek města se zvyšoval. V letech 2002 – 2006 se majetek díky velikým investicím zvýšil o více než 38 milionů korun a v letech 2006
– 2010 se majetek města zvýšil o 3,5 milionu Kč.
Mimo to se zvyšoval průběžně i majetek v Základní a Mateřské škole,
které jsou v současné době vybaveny na velmi vysoké úrovni.
A toto vše i přes velké celosvětové finanční problémy – finanční krize
nám snížila příjmy od státu v posledních dvou letech minimálně o 3
miliony korun.
Závazky města v současné době jsou ve výši 5.900.000,- Kč ( zbytek
úvěrů na DPS a ZTV ), což je dluhová služba 4 % - riziková dluhová
služba podle ministerstva financí je nad 30 %.
Dotace celkem, získané pro město Strmilov v letech 2007–2010 = 8,2
milionu

Jaké jsou výhledy města – co bude muset dělat
nové vedení města po volbách ?
Každé nové vedení města bude muset pokračovat v řešení běžných
problémů a úkolů, a to pokud možno nastolenou formou slušnosti, spolupráce s občany, rekreanty i zaměstnanci. Bude dál potřeba
podporovat společenské organizace, sport, kulturu, školství i sociálně
slabé spoluobčany, ale i zvyšovat hrdost občanů na svoji obec.
Dál bude muset, třeba i opakovaně, shánět dotace na akce, na které již
jsou projekty a které bez dotací nemůže město samo udělat a přitom
jsou všechny tyto akce pro život ve městě velmi důležité. Myslím si
však, a potvrdili to i v těchto dnech reprezentanti partnerské obce
Trubschachen ze Švýcarska, že se město ubírá správným směrem, že
se správně podporují všechny oblasti života města a jeho obyvatel
a že město Strmilov a všechny jeho místní části mají při správném
přístupu vedení města perspektivu dalšího rozvoje a tím i zajištění
kvalitního života občanů města do budoucna.
Starosty města se ptala Vlasta Vondrušová
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Stojíme o sociální služby ve Strmilově?
Výsledky ankety
V průběhu června a července proběhla ve Strmilově a místních částech anketa o sociálních
službách. Jde o první výzkumnou aktivitu, která
vzniká ve spolupráci města Strmilov a Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické
v Jindřichově Hradci. Studentka fakulty Bc.
Adéla Kohoutová takto provedla první sběr
dat, výsledky statisticky zpracovala a shrnula
do grafů, které jsou k dispozici na městském
úřadě na nástěnce proti knihovně (podrobnější výsledky jsou obsaženy ve zprávě, do nichž
mohu na požádání nechat nahlédnout). Druhou aktivitou byly rozhovory se seniory v domě
s pečovatelskou službou a třetí experiment, který se pokoušel zmapovat architektonické bariéry
pro imobilní občany ve městě. Protože celkový
obraz sociálních služeb (přesněji řečeno služeb
určených pro lidi, kteří jsou v nějaké nouzové
situaci) si zaslouží podrobnější analýzu, slečna
Kohoutová si toto téma vybrala pro svou diplomovou práci a dále na něm pracuje. Nejpozději
v červnu 2011 si tedy zájemci o sociální rozvoj
Strmilova budou moci přečíst zhodnocení silných i slabých stránek v této oblasti včetně návrhů a nápadů ke zlepšení.
Shrnutí výsledků ankety zde mohu krátce představit, přestože nedává přesný obraz o celkové
situaci. Je potřeba ještě využít dalších zdrojů
a jiných výzkumných metod, abychom mohli
dělat první závěry a navrhovat efektivní cesty
k uspokojení poptávky v kontextu celkového
ekonomického a sociálního systému České
republiky. První fáze ankety o sociálních službách proběhla prostřednictvím místní základní školy, druhá prostřednictvím sběrných míst
v prodejnách Flop a Jednota, v čekárně u lékařky,
v lékárně , v budově městského úřadu a v místních částech pomocí ochotných místních lidí.
Celkem bylo rozdáno 550 dotazníků s celkovou návratností 85 vyplněných, což představu-

je návratnost 15,45%. Dozvěděli jsme se tak
názory tohoto výzkumného vzorku lidí o sociální oblasti v našem městě a místních částech.
Hlavní zjištění v tomto vzorku (jenž tvořily zejména ženy: 82%, které žijí společně
s celou rodinou: 53%, ):
• V současné době žádnou pomoc nevyužívají (83%) a ani ji nepotřebují (75%)
• Pokud by poptávali nějakou službu, pak
by to byla pomoc s péčí o děti, pochůzky
(vyzvednutí léků, doprovod k lékaři,..),
zastoupení v péči o osobu blízkou ,případně úklid domácnosti
• Cizí osobou (někdo mimo rodinu) by si
nechalo pomoci 57% dotázaných. Ostatní
mají nedůvěru (30%), nebo věří, že se o ně
postará rodina ( 50%)
• 68% oslovených by bylo ochotno za službu zaplatit ( částku do 50Kč by dalo 50%,
mezi 50 – 99Kč by bylo ochotno zaplatit
42% lidí)
• Na dotaz „Jaká skupina lidí by potřebovala
nejvíce pomoci“ byla nejčastější odpověď: senioři (43%), matky s dětmi (6%),
nemocní (4%) a zanedbané děti (1%)
Výsledky lze interpretovat různě, je nutné přihlédnout i ke složení vzorku, jenž byl ochoten
odpovídat. Pozitivním důsledkem ankety zřejmě bylo připoutání pozornosti části strmilovské veřejnosti k oblasti sociálních služeb a diskuse o nich. K zamyšlení jsou tu například tyto
otázky: Kam se ve Strmilově dostane člověk na
vozíku? (ale též matka s kočárkem nebo paní
o berlích) Jsou v rodinách podmínky k tomu,
aby bylo možné pečovat v domácnosti o člověka
se sníženou soběstačností? Jak podpořit seniory
směrem k aktivnímu a smysluplnému životu?
Moderní sociální politika je vždy kompromi-

sem mezi potřebami a možnostmi, diskuse
o tom „kdo je potřebný“ a „co je prioritou“
a „co si můžeme dovolit“ není obsahem tohoto článku. Liberální versus sociálně-demokratický pohled na ekonomický a sociální rozvoj
budou vždy ve střetu. Uvidíme, jakým směrem
regionální sociální politiku nasměrují říjnové
volby. Krajský úřad připravuje komunitní plán
sociálních služeb na roky 2011-2013, který by
měl vycházet z komunitních plánů jednotlivých
správních území obcí s rozšířenou působností.
Pro jindřichohradecko zatím tento strategický
materiál neexistuje (pouze plán z roku 2008 pro
území města J.Hradec). Z procesu komunitního plánování většinou vznikne řada užitečných
materiálů. Některé by mohli využít občané Strmilova uvádím:
1) Z webové stránky města J.Hradec (www.
jh.cz) lze v odkazu Městský úřad – Odbor sociálních věcí – v pravé liště najít ke stažení katalog
sociálních služeb pro J.Hradec a okolí
2) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje l. září 2010 v Jindřichově Hradci
otevřelo půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Půjčování pomůcek je součástí odborného sociálního poradenství pro občany se zdravotním
postižením, které centrum poskytuje již sedmý
rok. Doba, kdy je možné si pomůcky zapůjčit
je pondělí a středa od 8 do 12 a od 12.30 do
16 hodin.Kontakt na pracoviště v Jindřichově
Hradci, Janderova147/, telefon 384 361 723.
Ve Strmilově se nabídka sociálních služeb
může rozšiřovat, pokud bude zde existovat
přiměřená koupěschopná poptávka. Firmy
i neziskové organizace mají prostor najít své
klienty i v našem městě a dokázat potřebnost
své služby zde. Zatím se o to pokouší např.
Ledax nebo Život90.
Jaroslava Sedláková

Datová schránka, co je to?
Datová schránka je elektronické úložiště, které
je určeno k doručování písemností a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.
Od 1. července 2009 nabyl účinnost nový zákon
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který řeší systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek.
Používání datových schránek pro komunikaci
mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku je povinné
od 1. listopadu loňského roku.
Schránky fungují tak, že příjemce je o obdržení
nové zprávy informován placenou sms nebo
zdarma e-mailem. Pokud nebude dokument do
deseti dnů od zaslání do schránky přečten, úřady
jej považují za vyřízený. Takto přijaté dokumenty
obsahují elektronické podpisy. Nutné je zdůraznit, že doručení dokumentu má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou.
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Tento způsob komunikace od 1. 11. 2009 nahrazuje klasický způsob korespondence v listinné
podobě mezi právnickými osobami a orgány
veřejné moci a orgány veřejné moci navzájem.

bezplatně do tří dnů od podání žádosti. Žádost
o zřízení je možné zaslat na ministerstvo elektronicky, poštou na adresu Ministerstva vnitra
ČR anebo osobně na kterémkoli kontaktním
místě veřejné správy.
I Městu Strmilov byla datová schránka zřízena.
Po necelém roce fungování bylo vyřízeno nespočet korespondence v elektronické podobě.
Milena Sedláková

Datové schránky přináší tuzemským firmám
zjednodušení v oblasti jejich komunikace s veřejnou správou, kdy papírovou formu
nahrazuje forma elektronická.
Datovou schránku si mohou zřídit fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby
zapsané v obchodním rejstříku i orgány veřejné
moci. Zřízena bude Ministerstvem vnitra ČR

Informace o datové schránce
Města Strmilov:
ID: rywbt6e
Typ schránky:
OVM – orgán veřejné moci
Jméno: Město Strmilov
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Co viděli naši přátelé z Trubschachenu u nás ve dnech 3.-5. 9. 2010…
Švýcarští partneři byli ubytováni v penzionu Pod Šibeňákem. Během pobytu mohli ochutnat
kuchařské speciality těchto podniků: restaurace Pod Šibeňákem, hotel Komorník, Lesní hospoda (svatební menu), hospoda Ve Mlejně. Podle ohlasů bylo vše výtečné! Ve velice nabitém
programu měli možnost navštívit v rámci exkurzí mimo jiné i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MěÚ ve Strmilově
knihovnu
KORES
výlov rybníka
autokemp
chatovou osadu M. Marka
tkalcovnu a Pražírnu kávy Zdeňka Kubáka
MŠ,ZŠ
DPS
soukromou farmu J. Dvořáka v Malém
Jeníkově
mumraj na pouti
okresní hasičskou základnu v J. Hradci
muzeum a Krýzovy jesličky J. Hradec
noční hasičské soutěže v Telči

I přes velkou únavu byli Trubschachenští
s programem spokojeni a my doufáme, že se
jim u nás opravdu líbilo.

Na farmě

U hasičů

Za provázející tým Vlasta Vondrušová
(foto Beat Wüthrich)

Výlov

Na pouti

Týdny knihoven v celoročním běhu
Týden knihoven 2010
a setkání starostů

Knihovnice jako holky
pro všechno…

Týden knihoven, který je pravidelně stanoven
na první říjnový týden, každoročně pro zasvěcené znamená pořádání různých akcí na podporu čtenářství a knižní kultury a k prezentaci
činnosti. V našem regionu se již stalo tradicí
pořádání pracovních setkání knihovníků a zřizovatelů profesionálních knihoven právě v této době. Letos se u příležitosti Týdne knihoven
dne 5. října se starosty scházíme v Chlumu
u Třeboně a motto je: „Knihovna pro všechny“ . Motto zaručeně velice srozumitelné a pro
veřejnost sympatické.
Tato setkávání jsou užitečná a pro mnohé
inspirativní. Nejen knihovníci, ale zejména
jejich zřizovatelé mají možnost nahlédnout
do dílny ostatních kolegyň a kolegů z oboru
a také zhodnotit další alternativní činnosti
a povinnosti, které jim v tom daném místě přísluší. Jsou to ovšem, dle odsledovaných zkušeností a dle rozličných místních podmínek,
alternativy různorodé a knihovníci mohou být
za ta léta hodnoceni opravdu jako „holky pro
všechno“. Což by ostatně mohlo být další příhodné motto našich příštích setkání.

A proč zrovna „holky pro všechno“? V dnešní době je totiž nutné orientovat se nejen
v odborných knihovnických kruzích, ale chapadla zájmů a povinností knihovníků zasahují
již do všech odvětví kultury včetně managementu. Zvyšují se požadavky na vzdělávací
činnost nejen dětí, ale i dospělých, knihovny
zastupují kulturní a informační střediska,
fungují jako redakce místních zpravodajů,
ale i webů a nejen to. Úřednická práce se stala
pro knihovnice samozřejmostí. Ať už chceme
nebo ne, stále více času díky rozličným úkolům
a povinnostem trávíme u těch bedýnek s obrazovkami, které zhruba před 10 lety zaplavily
knihovnické pulty a zcela vystrnadily klasické
psací stroje. Ale to patří k dnešní době a je to
nutnost. Jen by mělo stále platit (a snad tomu
tak většinou opravdu je), že knihovna ve městě
i na vsi není jen pro knihovníky a jejich úřad,
i když bez nich a bez něj by to samozřejmě
už nešlo. Knihovna je tady stále i s knihovníkem především pro lidi, pro jejich požadavky,
potřeby, pro jejich volný čas a zájmy, o čemž se
snaží přesvědčovat mnoha způsoby.

O hodnocení naší práce ať se postarají jiní.
Naším úkolem je o ní informovat. A to nejen
v rámci Týdne knihoven. Vždyť akcí pořádaných knihovnou a akcí, do nichž knihovna
vstupuje jako spolupořadatel, či se na nich

Radost z díla během tvořivého odpoledne

(foto V. Vondrušová)
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nějakým způsobem podílí, je, snažím se doufat, spousta i během celého roku. Některé
jsou významnější, jiné mají význam pouze
pro úzkou skupinku lidí, ale konají se. A to
je důležité. Jsou záležitosti, se kterými bojujeme a z výsledků jsme rozpačití. Ale je také
mnoho dílčích malých úspěchů, o kterých je
třeba vědět.
O větších i menších akcích se zmiňuji pravidelně v číslech SN. Udělám to i tentokrát.

Koncert

foto V. Semotán

Během letních prázdnin se staly tradicí letní
koncerty. Letos to bylo již pošesté a jako každý
rok, potěšeni zážitky z produkce pokaždé nových
interpretů, i tentokrát jsme uviděli a uslyšeli novou tvář hudební scény – flétnistu Lukáše
Vytlačila s repertoárem povětšinou od P. Antonína Koniáše. Koncert se konal 1. 8. 2010.

Nově zbudované Tvořivé
a komunitní centrum
Dalším významným krokem, který posune
budovu městského úřadu směrem k veřej-

nosti a volnočasovým aktivitám, bylo zbudování Centra tvořivosti U Slunečnic.
Prostory poskytl úřad právě pro tyto účely
s vědomím, že prostory pro setkávání místních spolků a organizací, kreativní činnost,
výstavy a podobné akce velice chyběly a byly
zapotřebí již dlouhá léta a na půdní přestavbu zatím stále nejsou dotace. Patronaci nad
centrem získaly dvě osoby – paní Jarka Sedláková coby cíle pojmenovávající, organizující a manažerskými schopnostmi oplývající
žena a já v osobě knihovnice spolupořádající,
naše i cizí akce zaštiťující osoba. Za mohutné úklidové a revitalizační pomoci všech
spolupracovníků z městkého úřadu vzniklo solidní společenské centrum. Nachází se
v suterénu městského úřadu v prostorách
bývalého obecního bytu (též ordinace lékaře, naposledy kosmetika). Nově upravené prostory mají dobré zázemí nejen pro
komunitní setkávání, ale je zde i ohromný
potenciál pro pořádání výstav, besed, školení, kurzů a výtvarných dílen bez nějakého
většího stěhování nábytku, což se pravidelně
do této doby stávalo při konání podobných
akcí v hojně využívané zasedací místnosti.
Ve zkušebním provozu jsme si s kolegyní
Jarkou Sedlákovou vyzkoušely, jak vypadá
pořádání výtvarné dílny a co obnáší lektorství v takovém kurzu. Napoprvé jsme zvolily ubrouskovou techniku a můžeme říct, že
plně obsazená místnost, kde si hlaholilo přes
20 skvělých lidí, s příjemnou náladou, tvořivým duchem a pozitivní energií bylo tou
největší odměnou. V plánu jsou samozřejmě
ještě další kurzy a výtvarné dílny, o kterých
budeme včas informovat.

Dotace čili kde brát peníze
Jedním z malých úspěchů strmilovské knihovny je v letošním roce přiznaná dotace pro
knihovnu v celkové výši 20 000 Kč (s 30%
finanční spoluúčastí města) z Ministersva
kultury ČR. Návštěvníci knihovny, kteří
využívají internet, budou mít jistě radost.
Díky přiznaným penězům jsme mohli pořídit
nové obrazovky, které byly za těch deset let
hustého provozu již zcela nepoužitelné. Další
peníze jsou určeny pro zakoupení chybějícího
softwaru, pro soběstačnost knihovny ji bude
nutné vybavit laminovacím přístrojem. Bude
využit pro výrobu čtenářských průkazek a pro
ochranu dalších materiálů a dokumentů.
I když prioritou v knihovnách stále zůstávají knihy a jejich využívání čtenáři, veřejně
přístupný internet v těchto institucích už
se rovněž stal samozřejmostí. Pokud tedy
chceme kvalitní služby a nechceme nechat
knihovnu „zemřít“ na nedostatek nových
knih a špatně sloužící techniku a následně rovněž na odliv čtenářů a uživatelů, jako
každá služby poskytující instituce potřebuje
injekce v podobě financí. Není proto divu,
že i když doposud bylo dostatečně s knihovnou počítáno v městském rozpočtu, finance
navíc se shánějí kdekoliv. Jak je tomu ostatně
i v jiných organizacích, spolcích a institucích.
Žadatelů je mnoho, a proto i v tomto případě
platí, že: kdo se bojí, nesmí do lesa nebo také:
risk je zisk (tedy v překladu: sledování dotačních titulů, pokus o napsání a posléze podání
žádosti o dotace = možná peníze). Tak ať je
těch nebojácných odvážlivců v tom dobrém
slova smyslu ve všech oblastech stále dost!
Vlasta Vondrušová

Základní informace o Centru tvořivosti
v prostorách Městského úřadu Strmilov
Poslání centra:
Vybudovat prostor k setkávání pro tvořivé,
zvídavé a pozitivně naladěné lidi každého
věku nejen ze Strmilova a okolí.

Centrum nabízí tyto
možnosti:
Pro místní neziskové organizace (místní
spolky, kroužky, neformální skupiny mládeže apod.): zapůjčení společenské místnosti
Centra tvořivosti s příslušenstvím v souladu
s pravidly (vyvěšena ve vitríně před úřadem)
pro využití prostor ZDARMA. (pro jiné subjekty po uzavření Dohody o pronájmu).
Pořádání občasných výtvarných, vzdělávacích či jinak užitečných a zábavných akcí pro
místní občany.
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Vítaná spolupráce:
•

•

•

Kontakty na zajímavé a tvořivé lidi, kterým stojí za to naslouchat a mohli bychom je pozvat na besedu nebo jako lektory kurzu
Náměty na možnosti, kde získat externí
finanční zdroje pro případný rozvoj Centra (granty, sponzoři – možnost nabídnout sdílený marketing, veřejné soutěže,
nadace pro komunitní rozvoj)
Další nápady na využití prostor – společenské, kulturní, vzdělávací, osvětové…..
akce, jenž jsou v souladu s posláním
Centra tvořivosti

Zamýšlené fáze realizace:
1. Nutné vnitřní úpravy prostoru suterénu,
pořídit základní vybavení – již proběhlo.
2. Zkušební provoz Centra tvořivosti a jeho
vyhodnocení, hledání externích finančních zdrojů pro rozvoj – právě probíhá.
3. V případě zájmu veřejnosti o nabízené
aktivity sepsání projektové žádosti k získání financí na rozvoj Centra tvořivosti
4. Realizace projektu (tematické oblasti:
komunitní rozvoj, podpora kulturního
a společenského života obce, rozvoj venkova, komunitní plánování)
5. Slavnostní otevření dlouhodobého provozu Centra

Kontakty:
Jarka Sedláková, Městský úřad Strmilov, stavebni@strmilovsko.cz
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma Martínka, knihovna@strmilovsko.cz
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Co se stalo v obraze...

17.7.2010 – koncert Tři sestry (foto z archivu KRAFTU)

12.8.2010 Letní tvořivé odpoledne v Centru tvořivosti
(foto V. Vondrušová)

15.8. 2010 – Cyklozávody Hájek (foto V. Vondrušová)

15.8. 2010 – Cyklozávody Hájek
(foto V. Semotán)

26.8.2010 – koncert Eva a Vašek (foto archiv skupiny Surf)

3.–5.9.2010 – návštěva z Trubschachenu (tkalcovna)

15.8. 2010 – Cyklozávody Hájek
(foto V. Vondrušová)

3.–5.9.2010 – návštěva z Trubschachenu (Kores)

3.–5.9.2010 – návštěva z Trubschachenu (foto Beat Wüthrich)
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Spolky a organizace


Y M C A Strmilov
zve na oslavy 20 let nového působení v ČR!

KDE?

Kdy? V sobotu 9.října od 19:00 hod.

KDY?

Kde? Evangelický kostel ve Strmilově.

Vystoupí kytarista Slávek Klecandr
ze skupiny OBOROH.
BUDE DORT!
Vstupné dobrovolné.

FOTOKROUŽEK

KLUBOVNA Y M C A
NA EVANGELICKÉ FAE VE STRMILOV
První a tetí pátek v msíci od 16:00 do 18:00 hod.

První setkání bude 1.íjna od 16:00 do 18:00 hod.

¾ Kroužek je uren pro všechny, kdo rádi fotí a chtjí se
nauit fotit na film a vyvolávat ernobílé fotografie.
¾ Pihlášky a bližší informace získáte na tel. 774 527
765,
drahomirf@seznam.cz
nebo
602 810 436,
lubosjirku@seznam.cz i pímo na evangelické fae.


Pár čísel od členů Českého červeného kříže ve Strmilově
Místní organizace ČČK má 32 členů. 16 členů
do 65 let a nad 65 let máme také 16 členů.
Členský příspěvek činí 60 Kč pro členy do 40
let. Od 40 let výše platí členové 30 Kč. 50%
příspěvku musíme odevzdat ČČK v Jindřichově Hradci. Lehce si každý laik spočítá, že

finanční hotovost je zanedbatelná a postačí
pouze na kávu a zákusek na schůzi, která se
pravidelně koná každý rok. Veliké poděkování patří Městu Strmilov, které každoročně přispívá dotací 3000 Kč. Dotace musí být
využita, jak už to tak v dnešní době bývá, pro

práci s dětmi. A právě o činnosti v oblasti
práce s dětmi a mládeží, o jejich aktivitách
a úspěších nejen v rámci zdravotnického
kroužku se budete moci dočíst v některém
z příštích vydání Strmilovských novin.
Radka Dohnalová

Charita

Nové Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Strmilov
Motto: Utváření dětí je vždy věcí nás dospělých, „děti a dospívající jsou vždy oběťmi, nikoli pachateli“.
Na začátku tohoto roku se v Diecézní charitě Č.
Budějovice zrodila myšlenka zřídit nové Nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Strmilově. Veškeré přípravy, organizace a samotná
realizace proběhly velice dobře, především díky
laskavé pomoci pana starosty Krátkého, pracovníků MÚ Strmilov a pana ředitele ZŠ.
Provoz centra byl zahájen jednoho krásného
prosluněného dne v půlce června. Hned od
samého počátku našeho provozu bylo jasně
patrné, že volba tohoto místa a prostor pro centrum byla přímo ideální. (Jedná se o školní byt
v prostorách ZŠ Strmilov.) Především jsme se
setkali s velkým ohlasem dětí, což je samozřejmě
základní účel centra, a pro nás velká inspirace.
Účelem zřízení centra je plnohodnotné naplnění
volného času dětí během doby, kterou netráví ve
škole. Tato centra se v současné době rozšiřují po
celé České republice a setkávají se jak s velkým
ohlasem dětí, tak i jejich rodičů.
Nízkoprahové zařízení Strmilov nabízí nové
možnosti trávení volného času dětí a mladých
lidí tzn. volnočasové aktivity, prostory ke scházení se a seznamování, prostor ke školní přípravě, výtvarné a jiné dílny, cvičení, tanec, sportovní
turnaje, koncerty, přednášky a mnoho dalšího.
Účelem je především ukázat uživatelům služby
další alternativy jak trávit svůj volný čas a současně jim dát prostor si z těchto alternativ vybrat.
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Jedním z hlavních bodů našeho provozu bude
také podpora vlastní iniciativy dětí a mladých
lidí k pořádání rozličných akcí.
Pracovníci centra zajistí dětem a mladým
lidem pomoc při řešení jejich problémů, nebo
pomůžou těm, kteří se ocitnou v krizové situaci.
Budou je podporovat při vlastním uplatňování
se a pomůžou jim navázat nové vztahy ve vrstevnické skupině.
Děti a mladí lidé budou podporováni ve vlastních záměrech a v centru pro ně bude vytvořeno
zázemí pro jejich aktivity.
V dnešní době mají některé děti a mladí lidé
hodně možností jak trávit svůj volný čas, a jiní
jich mají naopak minimum. Může to být způsobeno různými vlivy. Proto je nesporně důležité,
aby se tito mladí měli kam obrátit. Svět a životní
styl dává mnoho podnětů a nelze říci, že by bylo
lehké vybrat si, co je dobré a co špatné.
Právě z tohoto důvodu jsme zřídili Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Strmilov, kde
pomůžeme dětem a mladým lidem zorientovat
se v jejich životě tak, aby viděli, že svět není jen
černý a bílý.
Zařízení bude reagovat na podněty a zakázky
uživatelů služeb, bude se snažit vytvořit bezpečné prostředí, kde se minimalizuje ohrožení
uživatelů rizikovým chováním a rizikovými vli-

vy. Dále jim poskytne pomoc, podporu a zázemí zvládnout jejich dětství a dospívání co nejefektivnějším, nejbezpečnějším a nejideálnějším
způsobem. Naším záměrem je vybudování bezpečného prostředí pro děti a mladé lidi, které je
bude oslovovat.
NZDM Strmilov je otevřeno každý den ve školním týdnu. Vždy od 11.30 do 15.30 je určeno
pro věkovou kategorii 7 – 15 let a od 15.30 do
18.30 pro věkovou kategorii 16 – 26 let. V rámci
centra budou celoročně probíhat různé aktivity
i během víkendů a prázdnin.
Děkujeme vám všem za podporu, laskavý přístup a mnohostrannou pomoc.
Linda Tomancová
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Škola

Žáci strmilovské školy v Trubschachenu
Již od roku 1992 pořádá strmilovská škola výměnné pobyty našich žáků
s dětmi z partnerského města Trubschachenu. O stále trvající aktivní
spolupráci obou měst a škol se zasloužila především paní učitelka Lenka
Pecharová. V říjnu se výměnný pobyt uskuteční již po sedmé, do Švýcarska pojede tentokrát dvanáct žáků 7. a 9. třídy. Děti se již před půl
rokem seznámily se svými švýcarskými kamarády, posílají si dopisy, emaily, komunikují přes facebook. Ubytování, stravu, vstupy a dopravu
po Švýcarsku hradí naši hostitelé. Rodiny dětí, které se akce zúčastní, se

na oplátku zavazují přijmout k sobě žáka školy v Trubschachenu
a postarat se o něho v době pobytu v Čechách (duben 2011). Díky
této vzájemné pomoci je cena výměnného pobytu výrazně nižší
než u akcí zprostředkovaných cestovními kancelářemi.
Návštěva ve Švýcarsku byla vždy mimořádným zážitkem. Umožňuje seznámit se s odlišnou kulturou, poznat běžný život v jiné
zemi, odbourávat předsudky a motivuje také ke studiu jazyků.
Všem cestovatelům přeji šťastnou cestu!
Hana Tylková

Zájmové kroužky ve
školním roce 2010/2011
Jako každý rok nabízíme i letos dětem bohatou nabídku zájmových
kroužků. Myslím, že každé dítě má možnost si vybrat podle svých
zájmů. Kromě kroužků ve škole, případně v klubovně YMCA, ještě připomínám, že v odpoledních hodinách je možné navštívit Nízkoprahové
centrum.
Sportovní hry
Florbal
Pírodovdný kroužek
Pírodovdný kroužek
Poítaový kroužek
Zobcová flétna
Zobcová flétna

2.- 4. tída
2. stupe
1. stupe
2. stupe
3. tída
1., 2. tída
3., 4., 5.
tída
Zobcová flétna
5., 6. tída
Píprava na olympiádu dle dohody
Anglický jazyk
1., 2. tída
Biblický kroužek
1.- 5. tída
Biblický kroužek
6. – 9. tída
Fotokroužek
(klubovna YMCA)
Rybáský kroužek
Házená

pondlí
pondlí
tvrtek
pondlí
steda
úterý
tvrtek

12.25 – 13.10
13.30 – 14.15
od 13.15
od 13.30
11.30 – 12.15
11.30 – 12.15
12.25 – 13.10

Petra Grünnová
Marta Bílá
Iveta Jandová
Marta Bílá
Dana Zemanová
Ludmila Plachá
Ludmila Plachá

12.25 – 13.10

Ludmila Plachá
Hana Tylková
Lucie Lojková
Drahomír Frühbauer
Drahomír Frühbauer
Drahomír Frühbauer
Luboš Jirk
Jaroslav Doležal
Jan Dvoák

Taekwondo

steda
dle dohody
steda
steda
pátek
1. a 3. pátek
v msíci
steda
pondlí
pátek
steda

11.30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
16.00 – 18.00
13.30 – 14.15
15.30 – 17.00
12.15 – 13.15
14.00 – 16.00

Ludmila Plachá

ZŠ Strmilov a Msto Strmilov
vás srden zvou na oslavu

Program oslav:
x
x
x
x

v sobotu 9. íjna 2010.

14.00 – 18.00 prohlídka budovy školy
15.00 vystoupení žák školy
16.00 beseda s bývalými zamstnanci školy
18.00 koncert Jindichohradeckého komorního
orchestru v sále Beseda KD ve Strmilov

Oslavy 80. výročí otevření budovy školy
Školní rok je již opět v plném proudu a žáci i učitelé se připravují na velmi důležitou akci, tedy důstojnou oslavu 80. výročí
otevření budovy školy. Samozřejmě nenaleznete tu původní
budovu, to by si snad nikdo nepřál ani z nostalgie. Když budete
mít možnost porovnat obrázek školy z roku 1930 a ze současné
doby, mají toho společného už jen velmi málo. K původní budově byla nejdříve dostavěna mladší sestřička, aby už nemusely
být ve Strmilově školy dvě a žáci i učitelé mezi nimi přebíhat.
A aby to nebylo líto tělocvičně, dostala i ona mladší kamarádku
v podobě sportovní haly. Je jenom škoda, že se nepovedl původní záměr našich předků, a to vybudovat i venkovní sportoviště. Ale nebuďme nevděční, i ohlasy hostů ze Švýcarska svědčí o
tom, že se máme čím chlubit. Srdečně vás zveme na prohlídku
naší školy.
Ludmila Plachá
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Historie

Vyčteno ze školních kronik
Snad si někteří z nás vzpomenou na školní
hodiny dějepisu, kde jsme se dozvěděli, že
na českém území povinnou školní docházku
dětí od 6 do 12 let zavedl roku 1774 Všeobecný školní řád Marie Terezie.
Téměř s určitostí můžeme říct, že škola ve Strmilově byla nejpozději od roku 1774. Písemné doklady k této době ovšem nemáme. Při
pročítání školních kronik jsem se dočetla, že
19. 9. 1835 vypukl ve Strmilově požár, který
zachvátil celé město a popelem lehla i škola.
Snad s pomocí pamětníků dal zapisovatel,
kterým snad byl pozdější řídící učitel Jan Drábek, do kroniky dohromady alespoň události
od roku 1795. Sám Jan Drábek nastoupil do
místní školy v roce 1871 a prožil v ní 35 let.
Postupně se škola rozrůstala. Od jednotřídní
v roce 1795 se dostala až k šestitřídní, která
byla až do školního roku 1920/21. V roce
1921 byla konečně otevřena i měšťanská
škola. Podmínkou otevření měšťanské školy
bylo postupné snižování počtu tříd obecné
školy. Obecná škola se nacházela v budo-

Nová čtvrť (foto archiv ZŠ)

vě na náměstí. Tato budova se začala stavět
v roce 1845 jako trojtřídní a do užívání byla
předána v roce 1850. Protože se neustále zvyšoval počet tříd, musely se prostory v budově
vyřešit jiným způsobem, než bylo původně
v plánu. Větší místnosti byly přepaženy a byl
zrušený byt.
Ovšem měšťanská škola už se do budovy
nevešla, tudíž se řešil problém, kam ji umístit. Za místnost pro I. třídu byla vyhrazena
učebna bývalé 6. třídy obecné školy na radnici. Ovšem po roce bylo opět nutno hledat
další prostor. Padlo mnoho návrhů, až jako
všeobecně přijatelný byl pronájem místnosti v bývalém hostinci pana Kondryse. Další
třída byla opět umístěna jinde, tentokrát byl
zakoupen dům č. 218 v Pivovarské ulici.
Stejně tak, jako byl problém s umístěním
tříd, byl obrovský problém vůbec zřídit
měšťanskou školu ve Strmilově. Již roku 1898
totiž začalo jednání o zřízení měšťanské školy chlapecké. Když ještě v roce 1901 nebyla
jednání u konce, využili liknavosti strmilovských občanů v Kunžaku. Zažádali si o zří-
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zení u sebe a od roku 1902
se začalo vyučovat. Pro děti
ze Strmilova to znamenalo
chodit pěšky v létě v zimě
do Kunžaku. Jelikož strmilovští pochopili, že neudělali dobře, začalo se jednat
znovu v roce 1908, tentokrát
o zřízení měšťanské školy
smíšené. Opět se však jednání neblížila k cíli. V roce
1912 byla na základě rezoluce místních občanů konečně
podaná žádost. Než ale byla
vyřízena, přišla 1. světová
válka.
Po skončení války a vyhlášení samostatné
Československé republiky bylo 21. 12. 1919
zažádáno znovu. Výnosem ze 7. 2. 1921 byla
měšťanská škola povolená a vyučování začalo hned 1. 4. 1921. Pro změnu začal problém
s vyučovacím prostorem. Ačkoli se usilovalo
o postavení nové budovy, nebyla k tomu vůle
v obecním zastupitelstvu. V srpnu 1927 bylo
okresním školním výborem dokonce rozhodnuto, že bude zrušená 1. třída měšťanské školy pro nevyhovující prostory. Zpráva
ukládala místní školní radě, aby odstranila
závady školy a do roka se postarala o novou
školní budovu.
Obecní zastupitelstvo se sice pod tlakem
veřejného mínění usneslo, že zjedná nápravu a poskytne městské školní radě peníze na
plány školy, ale jako mnohokrát předtím se
nic nestalo.
Důležitým mezníkem se tak staly až volby
v roce 1928, po kterých se změnilo složení na
radnici. Velmi podstatným se stal také fakt,
že starostou se stal ředitel školy Stanislav
Švehla. Hned na konci roku se začalo stavět
podle plánu arch. Cuce. Firma Josefa Šonského vyzdila do poloviny prosince základy
a suterén. Tentokrát se proti výstavbě školy
postavilo počasí a při obrovských lednových
a únorových mrazech dosahujících až -40°C
popraskala malta, a tak bylo nutné zdivo
rozebrat a znovu vyzdít.
11. 8. 1929 zastavil Šonský práce na stavbě
pro nemožnost získat úvěr a 18. 8. dokonce firma ohlásila úpadek. Objevily se tak
dva problémy zároveň, zajistit úvěr a sehnat
novou firmu. Stavbu převzali Jar. Průcha,
mistr zednický v Kunžaku, a Jan Čech, mistr tesařský ze Strmilova. Koncem listopadu
byla ukončena stavba školy a dále se hledaly
peníze na dostavbu.
Ke škole byla postavená i tělocvična, ale
obtížím ještě nebyl konec. K vybudování venkovního hřiště, tzv. letního cvičiště, nedošlo
pro nemožnost domluvy s tělovýchovnou

Učitelský sbor 1946 (foto archiv ZŠ)

jednotou Sokol, která trvala na knihovním
vlastnictví nově zřízeného hřiště.
Nakonec se podařilo, i za přispění poslance
Františka Staňka, školu dokončit a 23. a 24.
srpna se tak mohla konat Slavnost odevzdání nové budovy měšťanské školy ve Strmilově. Za zmínku jistě stojí poznámka ze školní kroniky, kterou napsal Stanislav Švehla,
ředitel školy, starosta a jednatel místní školní
rady. „Není možno vypsati dojmy, jež jsme
prožívali opouštějící nehostinné třídy, svědky
těžkého zápolení školního v prvních letech
naší měšťanky.“
Škola měla být při svém otevření pojmenovaná jménem poslance Staňka, zdejšího rodáka. Jak ale píše Stanislav Švehla, toto usnesení
místní školní rada neprovedla z příčin závažných. Co bylo onou závažnou příčinou se
dnes již nedozvíme.

Školní budova v roce 1930 (foto archiv ZŠ)

Od roku 1930 se tak vyučovalo ve dvou budovách. V Tyršově ulici sídlila měšťanská škola,
dnes bychom řekli II. stupeň, a na náměstí
zůstala obecná škola odpovídající dnešnímu
I. stupni. Po 2. světové válce byly školy rozděleny na národní a střední s platností od 1.
7. 1948. Od 1. 2. 1961 se název opět změnil
z Osmileté střední školy se stala Základní
devítiletá škola ve Strmilově.
Ludmila Plachá
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Sport

TŘI SESTRY - Gambrinus tour 2010 - Strmilov
V sobotu 17.7. 2010 - proběhl čtvrtý ročník
OPEN AIR - TŘI SESTRY Gambrinus tour
2010. I přes nepříznivé počasí (od 18,30 hustě pršelo - až do konce) přišla na naše fotbalové hřiště téměř tisícovka diváků. Byla
to zatím rekordní návštěva. I přes velký vítr
začal koncert vystoupením skupiny DE BILL
HEADS - hráli se staženou střechou podia.
I další dvě předkapely !E! a MZH hrály za
velmi ztížených podmínek. S plnou parádou
od deseti hodin začala hlavní hvězda večera TŘI SESTRY. V úvodu několik novinek z
alba Lázničky, poté staré osvědčené pecky.
Skupina vystupovala za stálého hustého deště
ale s plným nasazením. Statečné diváky skupina odměnila několika přídavky a místo ve
24,00 jsme skončili až ve 0,25. Management
skupiny i Fanánek byl spokojený s přijetím v
oblíbeném „Strmáči“. Pořadatelé tímto děkují všem divákům za úžasnou atmosféru i za
bezproblémový průběh.
Diváci byli opravdu skvělí : vypilo se cca 100
litrů lihovin (zelená a trochu rumu), 40 sudů

foto: www.fkstrmilov.wz.cz

Gambrinusu, 2 sudy Birellu, snědlo se 60 kg
klobás, asi 100 ks grilovaného masa,
Akce se podepsala na trávníku hřiště a v současné době pracujeme na odstranění následků počasí a diváků. Zatím není rozhodnuto,
zda pořádat i v příštím roce OPEN AIR (a
dále ničit fotbalové hřiště),chceme znát i váš

názor, připadně koho si přejete vidět ve Strmilově (kraft.strmilov@seznam.cz)
Fotografie na:
http://www.trisestrytour.cz/2010/?tour=galerie
Naše vlastní foto: www.fkstrmilov.wz.cz
Petr Vinkler

Jiskra Strmilov informuje
Okresní přebor muži 2010 – 2011.
Jiskra vstoupila do nové soutěže překvapivým vítězstvím nad vysoko favorizovaným Kunžakem 4:3. Ve druhém kole jsme zaplatili nováčkovskou daň
a po vyrovnaném zápase byla prohra 1:0 se Staňkovem krutá. V Suchdole
se nevyhrává, a tak výsledek 0:2 byl přijatelný. Na pouť porazila Jiskra druhého nováčka přeboru TJ Horní Žďár 1:0. Ve velmi vyhecovaném zápase
s favorizovaným Jarošovem jsme drželi krok pouze první poločas, nakonec
jsme prohráli 4:2. V sobotu 18.9. 2010 Jiskra zaskočila České Velenice, které
neztratili v přeboru do soboty ani bod. Překvapení vyneslo Jiskru do středu
tabulky a na nováčka přeboru je 9 bodů překvapením. Napínavé a zajímavé souboje očekáváme i ve zbývajících zápasech. Zveme všechny příznivce
kopané, přijďte podpořit naše fotbalisty.
Do konce podzimu zbývá sehrát :
25.9. – Číměř : Strmilov
2.10 – Strmilov : Studená
10.10. – Halámky : Strmilov
16.10. – Strmilov : Staré Hobzí
24.10. – Stráž n/N : Strmilov
30.10. – Strmilov : Hranice
6.11. – Český Rudolec : Strmilov
14.11. – Kunžak : Strmilov

Okresní přebor dorost 2010 – 2011
V letošním roce hraje Okresní přebor dorostenců pouze 6 mužstev. Jiskra
první tři zápasy vyhrála a dělí se o první místo se Slavonicemi. V prvním
zápase vysoko Jiskra porazila Chlum – 15:0 !!!. Ve druhém zápase vyhrála
Jiskra v Deštné 3:2 a v posledním zápase porazila doma Buk 6:0.
Petr Vinkler

Dělají nám radost
Na úvod použiji otřepaný televizní slogan : „Zdravím
všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť.“
Ve Strmilovských novinách se zabydlela rubrika o sportu. Je to jenom dobře, protože v současné době fotbal ve
Strmilově oslovuje spoustu lidí. Je to znát zejména na utkáních mužů. Tato sobotní odpoledne jsou, myslím, velkým
zážitkem pro všechny, kteří se přijdou podívat a takřka žádná žlutá čepice nezůstane doma. O všech úspěších mužů
a dorostenců už je zmíněno v předchozím článku. Na mně
jako na trenérovi žáků tedy je, abych napsal i o nich, protože se na ně tak trochu pozapomíná.
Žáci letošní sezonu začali velice dobře. Ve třech zápasech
nastříleli soupeřům 17 gólů a obdrželi jediný! Co je ale ještě
pozitivnější, že i hra je leckdy oku lahodící a pro budoucnost je jen příslibem. Nejtěžší zápasy nás sice ještě čekají.
Ale už nyní, když mám možnost, jim rád poděkuji.
Je to pro mě a všechny, kteří pomohou, velkou odměnou za
naši práci. Je jen veliká škoda, že si jen málo rodičů najde
čas se přijít podívat.
Určitě vás všechny zvu! Stojí to za to a děti budou určitě
rády, když je přijdete podpořit.
Martin Novák, trenér žáků
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Reklama, placená inzerce
Z čeho jsou vyrobeny typické domácí spotřebiče?
Do útrob moderních domácích spotřebičů
jejich uživatel většinou nenahlédne za celou
dobu životnosti těchto přístrojů. Kompaktní design odrazuje i nejzarputilejší kutily,
a pokud se výjimečně objeví závada, postará
se o její odstranění autorizovaný servis – jinak
by došlo k porušení záručních podmínek.
O to zajímavější jsou výsledky takzvaného
vzorkování. Při něm odborníci společnosti
ELEKTROWIN a.s. zjišťují, z jakých materiálů byly vyrobeny starší spotřebiče, u nichž
mnohdy již ani neexistuje jejich výrobce,
a v jakém poměru jsou v nich jednotlivé
materiály zastoupeny.

ti přístroje se železné komponenty podílejí
téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %),“ říká Mašek.
Ve společnosti ELEKTROWIN je garantem
takzvaného vzorkování, tedy systematického
zjišťování materiálového složení typických
zástupců jednotlivých skupin spotřebičů.
Zjištěné údaje pak usnadňují ekologickou
likvidaci těchto „vysloužilců“ ve zpracovatelských závodech a pomáhají dosáhnout
vysoké míry dalšího využití získaných druhotných surovin. Pohledem do historie zjistíme, jaký vývoj tato dnes tak běžná kuchyňská
technologie prodělala.

Z čeho se skládá dnešní mikrovlnná trouba

Jak dostat radar do kuchyně

Typickým zástupcem domácích spotřebičů,
které se ve velké míře vyskytují ve zpětném
odběru, je populární mikrovlnka. O jejím
materiálovém složení informuje Richard Mašek ze společnosti ELEKTROWIN.
„Největší podíl materiálů používaných při
její výrobě tvoří železo. Z celkové hmotnos-

Víte, že u zrodu dnešní mikrovlnky byl vojenský radar? Britští vojáci, kteří s jeho pomocí
za druhé světové války střežili vzdušný prostor nad ostrovy proti německé Luftwafe,
totiž brzy objevili jeho neplánované vedlejší
účinky. Dokázal jim totiž zajistit teplou stravu i tehdy, když byly na jídelníčku jen studené potravinové dávky.

Obsluhy radarů si brzy všimly, že když v blízkosti antén prolétne vlnovým polem racek,
záhy padá k zemi – a navíc, poněkud cynicky řečeno, tepelně upravený. Traduje se, že
vynalézaví bojovníci se brzy naučili napichovat třeba uzeniny na dlouhé tyče a ohřívat je
v bezprostřední blízkosti těchto obranných
zařízení.
V principu stejný – ovšem podstatně zmenšený – magnetron (za jehož vývojem stojí i Čech Augustin Žáček), jaký tvořil srdce
původního radaru, dnes umožňuje fungovat
mikrovlnným troubám. První mikrovlnka
byla uvedena na trh v USA už v roce 1947.
Stála tehdy ale kolem tří tisíc dolarů, na tu
dobu závratnou sumu, a měla rozměry dnešní chladničky.
Zmenšit magnetron na rozměry, které umožnily sériově vyrábět mikrovlnnou troubu
v dnešní velikosti, se podařilo až na začátku
sedmdesátých let minulého století Japoncům.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. - středisko Dačice
Pečovatelská služba Ledax, o.p.s. středisko Dačice, které působí i na Strmilovsku Vám nabízí základní
a doplňkové činnosti, kromě toho také základní poradenství.
Mezi základní činnosti patří:
•
Podpora či pomoc při běžných úkonech osobní hygieny – v domácnosti i ve středisku osobní hygieny Studená
•
Dovoz nebo donáška jídla
•
Běžný úklid domácnosti
•
Praní a žehlení prádla
•
Nákup malý
•
Nákup velký
•
Doprovod uživatele za osobními záležitostmi, na nákup
•
Doplňkové činnosti doplňují základní činnosti:
•
Doprava vozidlem poskytovatele
•
Pedikúra ve středisku osobní hygieny Studená či v domácnosti uživatele
Celkový přehled nabízených úkonů je obsažen v Sazebníku úkonů a činností. Pro podrobnější informace, prosím, kontaktujte:
Marie Cimbůrková (vedoucí střediska)
Tel.: 0420 384 422 639
Mobil: 0420 725 064 310
E-mail: marie.cimburkova@ledax.cz
Marie Körberová (sociální pracovnice)
Mobil: 0420 724 726 354
E-mail: marie.korberova@ledax.cz

Pečovatelská služba
Bratrská 221
380 01 Dačice
Tel: 724 726 354
Tel: 384 422 639
Email: marie.korberova@ledax.cz
www.ledax.cz

Elektrowin

Nabídka
reklamní
plochy
Město Strmilov
nabízí k využití plochu pláště
vodojemu (koule)
k reklamním účelům – nejlépe místní firmě. Není však
podmínkou. Cena
dohodou. Informace u starosty města.

Společnost Ledax o.p.s. je součástí skupiny DfK Group.
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