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Velikonoce k nám tentokrát přicházejí na samém
začátku dubna, kdy se již příroda rozdýchává a
vzpamatovává z dlouhé a úmorné zimy.
Všem čtenářům přejeme nejen krásné prožití těchto
svátků, ale i šťastné a sluncem prozářené příští dny
právě probouzejícího se jara…
Redakce SN
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ÚVODEM…

aneb bez
emocí o emocích v novinařině
A je tady jaro nového roku a
s ním i nové číslo SN. Když jsem se
tak probírala jednotlivými články a
příspěvky, dlouho jsem hledala
styčný tematický bod. Jsou opravdu
různorodé a snad si každý čtenář
najde
v novinách
to
své.
Různorodost je dobrá věc a pro
noviny pravé požehnání.
Však to dá také práci, než se
přidá malá novinka k větší novince,
starší zpráva k té nejnovější tak,
aby vznikly (V)elké noviny, které
stojí za to číst. Někdy se to povede,
někdy ne. Špatné je, když po jejich
přečtení máte pocit jako strávník,

který skonzumoval kde co, ale
S chladnou hlavou
„Chce to chladnou hlavu!“ říká
se. Jistě jste to také slyšeli. Má se
prý používat jen rozum, jenomže
je to doopravdy jenom o rozumu?
Asi jste o něm nikdy
neslyšeli. Jmenoval se Phineas Gage
a žil především ve Vermontu do své
smrti roku 1860, kdy mu bylo skoro
čtyřicet. Do roku 1848 pracoval jako
střelmistr na dráze, kde odpaloval
kusy skály, aby trať mohla vést dál.
Lidé
ho
popisovali
jako
inteligentního muže s vyhlídkami na
úspěšný život.
Čím je tedy zvláštní? V létě roku
1848 došlo k nehodě, Phineasovi
nadobro změnila život. Při rutinní
práci nálož, na kterou právě
připravoval, předčasně explodovala.
Tyč, kterou používal jako hmoždíř,
mu prošla pod levou tváří a vylétla
zhruba uprostřed přední části lebky.
Phineas, díky pomoci lékaře, jenž
pečoval, aby se do rány nedostal
zánět, přežil.
Je to poměrně zvláštní
zjištění, že člověk přijde o kousek
mozku, a přesto žije. Nedošlo totiž
k poškození těch částí mozku, které
mají na starost životní

vlastně pořádně neví co a má pořád
hlad. Pokud je mu špatně (nebo
má pocit promrhaného času), je to
vůbec ta nejhorší vizitka novin,
jaká existuje.
V novinařině záleží také
hodně na tom, kolik ochotných
přispěvatelů
(informátorů)
se
najde, byť by třeba jen určitou
informaci vypustili z úst. Pak už
musí nastoupit redaktor, který ji
uhladí a upraví do čitelné podoby.
Samozřejmě bez zaujatosti a
emocí.
Víte, ona se redaktorská
práce s chladnou hlavou, bez
emocí,
s nadhledem
a
bez
zaujatosti jinak provozovat ani
nedá. Právě proto, že někdy se
redaktor s emocemi setkává dost

funkce. Ovšem svůj význam tato
událost nesla, jelikož po čase
Phineasovi přátelé shodně tvrdili,
že ho sotva poznávají. Stal se
vrtošivým, vulgárním a především
ztratil schopnost plánovat. Čím to?
„Jak se člověk může do takové
míry změnit?“ ptali se. Sebelítostí
nad sebou samým to jistě nebylo.
Nyní je rok 2010. Od té doby již
neurologové zjistili, že přední část

Kresba Petr Stručovský

mozku, tedy čelní laloky, jsou
důležitá centra emocí. Jejich ztráta
či poškození (zejména pravého
čelního laloku) vede k naprosté
necitlivosti
vůči
emočním
podnětům. Takový člověk nic
necítí. Ti, kteří mají například
poškozené amygdaly, zažívají buď
jen některé emoce, nebo jejich
prožívání není tak intenzivní.

často při shánění informací, jedná
s lidmi, kteří jsou jimi naplněni a
musí je zpracovat tak, aby
neuškodily(i)
(někdy
ty
informace, občas i lidé..). To však
neznamená, že on sám je necita a
bez emocí, že někdy sám
nevybuchne, nebo snad má pořád
hlavu u ledu… Vůbec ne. To by
musel …
…Tady
moje
úvaha
záměrně končí, protože vlastně
pokračuje v dalším příspěvku
Petra Stručovského. Přečtěte si, co
na téma emocí napsal v práci,
která mu byla přidělena v rámci
praxe ve strmilovské knihovně.
Pěkné počtení nejen na
úvodní stránce Vám přeje
Vlasta Vondrušová

Phineas Gage přišel o celý levý
čelní lalok a kousek vnitřní strany
pravého čelního laloku. To
způsobilo ztrátu jeho emocí, a
tudíž přišel i o schopnost
rozhodovat se správně. Svůj život
mohl
promýšlet
maximálně
několik málo dnů dopředu. Dál už
toho nebyl schopen. Proč?
Descartes se kdysi vyjádřil, že
emoce jsou člověku na obtíž,
neboť člověku zatemňují mysl.
Díky Phineasově nehodě nyní
víme, že to je hloupost. Dobrým
příkladem je strach. Každý se bál
a jistě s různou intenzitou. Čím
intenzivnější prožitek, tím je
schopnost rozhodování nižší,
jelikož
se
strachu
příliš
poddáváme. Mluví-li se o
počínání s chladnou hlavou, pak
dochází
nikoli
k vyloučení
strachu, nýbrž ke spolupráci
mnoha různých systémů v mozku
a dalších částech těla. Tehdy jsme
schopni se adekvátně vypořádat
s aktuální situací právě proto, že
emoce jsou nutným hybným
prvkem v celku organismu. Bez
emocí
nejsme
schopni
se
rozhodnout, která možnost se nám
líbí nebo ne, protože i to vyžaduje
emocionální prožitek. Ten ovšem
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AKTUÁLNĚ, POZVÁNKY
bez
emocí
nemůžeme
nijak
zhodnotit, jelikož není co hodnotit, a
proto rozhodování je buď čistě
mechanické, a nebo střílíme.
Proto chladná hlava není zase tak
chladná. S chladnou hlavou bychom
zemřeli.
Petr Stručovský
(Autor je posluchačem 3. ročníku
bakalářského studia estetiky na
Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity. V současnosti se zabývá
problematikou kognitivních funkcí
emocí v literatuře.)

STŘÍPKY Z MATRIKY…
Od září 2009 do března 2010
byly přímo na měststkém úřadu
oddány 4 manželské páry.

Poslední vítání občánků proběhlo na
městském úřadu 17. 3. 2010 a do konce
března přišly na svět tyto děti:
Jan Kudrna,Vendula Štěrbová, Linda
Kubáková, Ester Ažaltovičová a Natálie
Popelková ze Strmilova, Vladimír Janák
z Palupína a Eliška Křížová z České
Olešné.

Veselo Ve Mlejně…
Jako každoročně, i letos
jsme si začátek března zpříjemnily
oslavou MDŽ.
Tentokrát nejen pro sebe,
ale i pro ženy ze Střížovic.
Soutěže, hudba, tanec –
všeho jsme si užily dosytosti. Na
doplnění kalorií jsme mohly vybírat
z dobrot z „vlastní kuchyně“ a o
pitný režim se postaral personál
hospody Ve mlejně.
Domů jsme se vracely
s dobrou náladou, a jistě jsme si ani
neuvědomily, že právě letos
celosvětový svátek žen slaví své 100.
výročí.

YMCA STRMILOV VÁS
ZVE NA KONCERT!
KDY: 17.dubna od 18:00
hod
KDE: Evangelická kaple ve
Strmilově
Zahrají a zazpívají
písničkáři
Jan Řepka, Klára
Šimková a Markéta Hávová.

Za ČSŽ Strmilov H. Přibylová.

PŘEDBĚŽNÝ KULTURNÍ KALENDÁŘ:
3. 4. 2010 –Koncert pěveckého sboru Jakoubek,
Evangelický kostel v Zahrádkách-(pořádá YMCA)
17. 4. 2010 – Koncert s písničkáři Janem Řepkou,
Klárou Šimkovou a Markétou Hávovou, 18.00,
Evangelická kaple-(pořádá YMCA)
7. 5. 2010 –lampionový průvod s ohňostrojem, zač.
20.30 na náměstí
9. 5.2010 – Koncert Jindřichohradeckého komorního
orchestru, 18.00, Evangelická kaple-(pořádá ČCE)
28. 5. 2010 - Operetní zábavný pořad „Líbánky
s operetou“, 17.00, Kinosál Beseda (pořádá Kulturní
komise Města Strmilov)
5. 6. 2010 – Kácení Máje, náměstí, 19.00, (SDH)
5.6. 2010 – Dětský den, 14.00, náměstí, (SDH,SKAUT)
17.7.2010 – Koncert Tři sestry, fotbalové hřiště, 18.00
(KRAFT Strmilov)
15. 8. 2010 – Cyklozávody Hájek
26.8.2010 – Koncert Eva a Vašek, 17.00, Kinosál
Beseda (Kulturní komise Města Strmilov)

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Strmilově
zve na koncert

Jindřichohradeckého
komorního orchestru
pod vedením Ilony Průšové.

KDY a KDE: neděle 9.května od 18:00
hod
v evangelickém kostele.
Jako hosté vystoupí děti ze ZŠ Strmilov.
Vstupné dobrovolné.
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CO SE UDÁLO V OBRAZECH…

Novoroční koncert v kostele sv. Jiljí 10. 1. 2010
foto V. Semotán

Dětský karneval v KD, 14.2.2010, str.7
foto Karel Kouřil

Školní akademie, sportovní hala, 4.3.2010
foto archiv ZŠ

Vítání občánků, městský úřad, 17.3. 2010
foto archiv MěÚ

Maškarní průvod městem 20.2.2010
foto V. Semotán

Školní ples, kulturní dům, 20.2.2010
foto archiv ZŠ

Turnaj Železná ruka, hotel Komorník
13.3.2010, str. 10, foto archiv klubu

Ilustrátor, malíř a grafik Adolf Dudek ve
strmilovské knihovně 19.3.2010, str. 7
foto archiv V. Vondrušová
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Strmilov
oznamuje,
že v pátek 2.4. 2010 od 16.00
hodin a v sobotu 3.4. 2010
od 9.00 hodin proběhne

SBĚR
ŽELEZNÉHO
ŠROTU
ve Strmilově, Palupíně,
Malém Jeníkově a Leštině.

Hasiči informují
Hasičská zásahová
jednotka je bohatší o další
zásahové vozidlo. Zastupitelstvo
města schválilo 124.000,- Kč na
nákup devítimístné dodávky VW
Transporter.
Vozidlo jsme zakoupili
hned v lednu 2010. VW bude
sloužit jako doprovodné vozidlo
k cisterně T148, jelikož Tatra je
pouze třímístná.
Nechtěli jsme čekat pouze
s nataženou rukou, takže jsme
zastupitelstvu sami dali návrh o
zkrácení rozpočtu pro zásahovou
jednotku na další 3 roky, dokud
vozidlo nesplatíme. Naopak výbor
SDH schválil finanční hotovost ze
své kasy na úpravy vozidla, zatím
jsme investovali necelých 35.000,Kč.
Věříme, že minibus bude
dobře sloužit nejen zásahové
jednotce k výjezdům, celému SDH
k dopravě na různé hasičské akce a
školení, ale využije ho i město.
Velitel zásahové jednotky
Tomáš Kučera

MED, VČELY A
VČELAŘI
Lahodná chuť medu
provází člověka již od pradávna.
Původně jej nacházel v dutinách
stromů, odkud vybíral plástve se
sladkou pochoutkou, bohužel i se
včelami.
Brzy však přišel na to,
že bude lépe když ponechá včely
naživu a získá tím medu co
nejvíc. Začal proto vědomě
upravovat dutiny stromů (brtě) a
medové plástve vylamoval nebo
vyřezával. Tento způsob se
udržel až do středověku a
prosluli jím zejména Slované.
Postupem času lidé
poznali, že včely létají za potravou
i mimo les a začali si přivážet kusy
stromů (úly) i se včelami do
blízkosti svých obydlí. Stali se tak
prvními včelaři.
Není bez zajímavosti, že
kdykoliv vypukla nějaká válka,
včelařství ustupovalo. Zejména za
války třicetileté, kdy nastal největší
úpadek.

světlou barvu a je velmi dobře
stravitelný. Protože je hodně
sladký, rychleji tuhne.
Med
LESNÍ
(medovicový)
bývá
obvykle
tmavohnědý, výrazně voní, není
tak sladký, a proto vydrží dlouho
tekutý.
Hitem posledních let
se stal med PASTOVANÝ.
Vytočený med se speciálním
postupem za studena šlehá,
uchová si všechny cenné látky,
pouze změní barvu na bělavou až
nažloutlou.
A JEŠTĚ JEDEN
ROZHOVOR NA VČELAŘSKÉ
TÉMA…
Pro
odpovědi
na
dotazy z oblasti
současného
včelařství jsem se vypravila za
jednatelem Základní organizace
Českého svazu včelařů, panem
Jindřichem Kubákem.

Jak početnou máte v
současnosti členskou základnu ?
Celkem sdružujeme 23
členů. Ze Strmilova a místních
částí je nás 15, ostatních 8 členů
je z blízkého okolí ( Nová Olešná,
Střížovice, Vlčice, Bořetín, Hor.
Meziříčko a Mutyněves).

Kresba od Zbyňka Honzala

Máte
velké
rozdíly
v počtu chovaných včelstev?

Ano, největší chovatel
Novodobé včelařství se vlastní 156 včelstev, nejmenší
začalo rozvíjet až za Marie Terezie, pouze 2 včelstva.
kdy po vyhlášení včelařských
V poslední době se hodně
patentů se začaly zavádět nové
metody chovu včel. I nadále se diskutuje o onemocnění včel
však prodával med pěchovaný, varroázou a včelím morem.
plástový nebo vykapávaný. Teprve Můžete pro nás, laiky, objasnit
od druhé poloviny 19. století, kdy rozdíly?
byl vynalezen medomet, se začal
získávat nejkvalitnější druh medu –
VARROÁZA je včelí
med vytáčený.
způsobená
roztočem,
Lidé rádi nakupují med nemoc
kterého
přenášejí
včely
na svém
přímo od včelařů. Tradičně kupují
např. med KVĚTOVÝ, který mívá těle. Šíří se především přeletem
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včely do cizího úlu. Samička roztoče
se nechá zavíčkovat spolu s larvou
včely do buňky a naklade v ní
vajíčka. Včely se pak vylíhnou mrtvé
nebo různě poškozené a během dvou
let včelstvo zahyne.
Nemoc je dobře léčitelná
(kyselina mravenčí, plynování,
aerosoly). Povolení a termíny léčení
určují vždy veterináři.

Kresba
Zbyněk Honzal

VČELÍ MOR je naopak
onemocnění způsobené bakterií,
která napadá larvy.
Napadené
včelstvo kompletně uhyne. Tyto
spory se však rozšiřují i nakaženými
pomůckami a nářadím se kterými
přišly do styku. Účinná léčba zatím
neexistuje a proto se nakažená
včelstva musí kompletně zlikvidovat
spálením. Dále je nutno vyhlásit 5
km ochranné pásmo od místa
nákazy.

Když vyloučíme nemoci, co
má největší vliv na snižování počtu
včelstev nejen ve vaší ZO ?

Málo včelařů. Staří včelaři
již bohužel stav včelstev nerozšiřují
a mladí včelaři nepřibývají.
Včelařit musí člověk s láskou a
hodně
pro
ni
podstoupit.
Přinejmenším musí vydržet nějaké
to žihadlo.
Děkujeme za zajímavé
informace a přejeme našim
včelařům, ať jim včeličky dobře
přezimují a společně s nimi prožijí
příjemný a užitečný rok!
Pana Jindřicha Kubáka se
ptala Hana Přibylová

ŠKOLA, ŠKOLKA, KNIHOVNA

Na slovíčko o
financích…s ředitelem
školy Mgr. Josefem Pulkrabem
Pane řediteli, minulý rok jste pro
školu plánovali některá úsporná
opatření,
která
měla
zlepšit
hospodaření. Zrealizovali jste z těch
plánů něco a pokud ano, o co
konkrétně se jednalo?
Mohu říct, že z plánů se nám podařil
uskutečnit hlavně ten stěžejní – po
úpravách a změnách na topném
systému jsme celkově na spotřebě
energií (plyn a částečně i elektřina)
ušetřili 250 tisíc Kč. Celkem po
nasčítání dalších úspor jsme ovšem na
konci roku 2009 ušetřili celkem téměř

Kresba Zbyněk Honzal

350 tisíc z celkového rozpočtu na rok
2009 a tuto částku jsme v polovině
února vrátili městu.
V otázce financí je důležitá také
odvaha a schopnost sehnat peníze na
určité
programy.
Pouštíte
se
například do žádostí o granty?
Tato odvaha se určitě vyplácí. Minulý
rok jsme podali tři žádosti o grant.
Povedlo se získat grant z fondů EU ve
výši 2 020 000 Kč pro program
zlepšení jazykové přípravy žáků,
využití ICT (počítačová a informační
gramotnost) a enviromentální výchovu
( ekologie a soužití člověka
s přírodou).
Další grant ve výši 10 000 Kč jsme
získali z Jihočeského kraje na podporu
a rozvoj pohybových aktivit.
Třetí grant, který měl řešit opravu
podlah v tělocvičně a v hale, bohužel
nevyšel. S těmito úpravami budeme
muset ještě počkat.
Ale žádost
samozřejmě podáme znovu.
A jak vidíte letošní rok? Jsou vize
ohledně školního hospodaření spíše
optimistické nebo pesimistické?

Ještě nemáme z kraje rozpočet na
mzdy a pomůcky a tady v důsledku
úbytku dětí mám obavy. Rozpočet na
provoz ZŠ byl zastupitelstvem města
schválen a pokud nedojde k nějaké
nepředvídané havárii, měl by být
dostačující, ale aktuální informace o
zdražování plynu od dubna mohou
být
nepříjemné,
stejně
jako
odstraňování škod způsobených
letošní zimou.
V plánu máme v letošním roce
především výměnu starých lavic a
židlí v učebně Př-Ch, nákup nových
jídelních setů do školní jídelny,
položit PVC do jedné třídy 1. stupně
a opravit malbu v prostorách
poškozených zamokáním při tání
sněhu a ledu.
Z grantu ze sociálního fondu EU
nainstalujeme další 3 interaktivní
tabule a zlepšíme podmínky pro
výuku žáků.
Na závěr bych chtěl vyjádřit
víru, že bude schválen podaný
projekt na zateplení školních budov a
výměnu oken, neboť to je do
budoucna naprosto zásadní.
Ředitele ZŠ, MgrJ.Pulkraba
se ptala VlastaVondrušová

Úspěchy ve školním
klání…
Děti ze ZŠ Strmilov se
pravidelně zúčastňují různých
vědomostních soutěží. V olympiádě
z angličtiny postoupily do
okresního kola Aneta Burianová
(kategorie 8. a 9. tříd) a Tereza
Kaslová (kategorie 6. a 7. tříd).
Terezka navíc ve velké konkurenci
obsadila krásné 4. místo.
V olympiádě z českého jazyka
postoupila jako nejlepší ze školy
Martina Ausobská a skončila na
velmi pěkném 6. místě.
Mezinárodní soutěž Matematický
klokan vznikla přibližně v roce
1980 v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila do zemí Evropy. Soutěžící
jsou podle věku rozděleni do 6
kategorií: Cvrček (2.- 3. třída ZŠ),
Klokánek (4. - 5. třída ZŠ),
Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet
(8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2.
ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník
SŠ). Vítězi jednotlivých kategorií se
stali – Ondřej Eder (Cvrček),
Kristýna Ederová (Klokánek),
Vladimír Pacal (Benjamín) a
Markéta Vobrová (Kadet).
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ŠKOLA – placená tisková zpráva

Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec, poprvé ve svojí historii získala finanční prostředky
z Evropských strukturálních fondů. Jedná se o finance na realizaci grantového projektu v rámci
Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Jedná se o grantový projekt „ZŠ Strmilov pro lepší jazykovou přípravu, využití ICT a EVVO“,
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/02.0066.
Škola získala dotaci v maximální výši 2.020.162,88 Kč.
Škola a její vedoucí pracovníci jsou si dlouhodobě vědomi toho, že pracovní trh dlouhodobě vykazuje
naprostý nedostatek pracovníků v technických oborech. Zaměření žáků na technické obory jim bude
v budoucnosti zárukou jistoty získání vhodného pracovního místa. Zároveň je důležité správné
pochopení principů udržitelného rozvoje společně s výukou k šetrnosti k životnímu prostředí. V projektu
je pro podporu tohoto postoje připraveno několik akcí s EVVO tematikou
Základní témata uvedeného projektu jsou:
- ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE KE VZDĚLÁVÁNÍ SE V TECHNICKÝCH OBORECH
- VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ
- ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ S EVVO TÉMATIKOU
Projekt bude probíhat v období 1.1.2010 – 30.6.2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE
Smutný, zasněžený únor v duchu
lidových tradic rozveselil i letos dětský rej
masek, pořádaný Sdružením rodičů při
Mateřské škole ve Strmilově. Veškeré přípravy,
shánění, plánování a organizování byly
korunované úspěchem v neděli 14.února a tak
se mohla rozjasnit nejedna dětská tvář ze
Strmilova a okolí.

Foto:
www.djkarelkouril.cz

K tomu, aby oči dětí byly co
nejrozzářenější, přispělo přes padesát
sponzorů z řad rodičů a podnikatelů. A tak
se stalo, že i po zaplacení všech pohledávek
zůstala ještě nějaká ta koruna. Těmi sdružení
rodičů přispívá na výchovné a sportovní akce
těm nejmenším po celý školní rok. Vězte, že
vynaložené peníze ani práce všech, kteří se na
pořádání dětského karnevalu podíleli, nevyjdou
nazmar. Proto více než kdy jindy tady platí to
známé
„Pán Bůh Vám to oplatí na dětech!“
Věra Semotánová

KNIHOVNICKÝ MARATON…
Novoročním lednovým koncertem smíšeného pěveckého
sboru Smetana zahájila Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
letošní šňůru akcí pro veřejnost. V únoru se zapojila do příprav
maškarního průvodu městem (pořádal místní Svaz žen a hasiči).
A březen, který je letos nultým ročníkem projektu „Březen,
měsíc čtenářů“, byl ve znamení besed s nejmenšími čtenáři.
I tento rok, stejně jako ten minulý, přijal pozvání do naší
knihovny ilustrátor mnoha dětských knih, grafik a malíř Adolf
Dudek. A opět jako minulý rok své posluchače – letošní
prvňáčky a čtvrťáky – uchvátil svým vystoupením. Nadšením,
radostí a smíchem burácela nejenom knihovna, ale i celá budova
úřadu. Pan dudek strhl ke spolupráci každého posluchače a
odměnou mu byla dětská spontánnost, která ho zároveň inspiruje
a motivuje k dalším vystoupením.

Děti si ze setkání domů odnášely nejen úžasné zážitky,
ale i podpisy malíře na záložkách a různých částech těla.
Slovy samotných dětí – byl a je prostě skvělý!
Text a foto Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
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HISTORIE
Strmilovské historické
poklady na úřadě aneb Nová
kronikářka informuje
Milé Strmilovské noviny, ráda
bych se podělila o některé vybrané
radosti z mého úřednického života
posledních týdnů. Bude to článek bez
vědecké hodnoty, avšak některé z vás,
kteří máte Strmilov rádi nebo vás
zajímá historie rodného města, by mohl
zaujmout.
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jak hořel starý kulturní dům neboli
Orlovna, jak dříve vypadalo náměstí,
jak se převrátilo nákladní auto při
stavbě kulturního domu. Z dějin mě
zaujal pohled na starý hřbitov z doby
před 1. světovou válkou a s železnými
kříži nebo pohřeb padlého vojáka z 2.
světové války vypravený pohřebním
vozem taženým párem koní.

Jak to bude s kronikou Strmilova
Od února tohoto roku pracuji
na Městském úřadě ve Strmilově jako
úřednice, je to práce zajímavá,
různorodá a poklidná. Neočekávala
jsem, že by mě zde mohlo něco
překvapit. Až jednou přišla paní
Kubáková,
sympatická
dáma
s úsměvem a kronikou v ruce. Po
několika rozhovorech s touto paní
učitelkou nabralo mé působení na úřadě
nový směr - začala jsem myslet po
kronikářsku. Občasné povídání s paní
kronikářkou o historii i současnosti
Strmilova vyústilo v okamžik, kdy
manželé Kubákovi přinesli na úřad
celou bednu historických dokumentů.
Jsou to poklady, o nichž jsem netušila,
že vůbec existují. Namátkou vyjmenuji
některé - část zvonu rekvírovaného
(zabaveného) za 1. světové války nebo
sokolská fotografická kronika s
fotografií z 15. srpna 1910, která
dokládá, že před 100 lety probíhalo ve
Strmilově veřejné cvičení sokolských
jednot. Čtenáři se mohou těšit na
některé příští vydání SN, kde vyjde
článek o historii Sokola a rozhovor
s nejstarší sokolkou a pamětnicí sportu
ve Strmilově.
Dalším zajímavým materiálem
z historicky cenné sbírky je pečlivě
vedená fotodokumentace pořízená
panem Jindřichem Kubákem a jeho
předchůdci a to z doby počátku 20.
století po rok 2004. Další roky jsou
dokumentovány
příležitostně
a
ukládány
na
CD
a
občasně
zveřejňovány
na
webu
www.strmilovsko.cz. Fotografická alba
jsou plná informací o tom, co se ve
Strmilově dělo v uplynulých 100 letech
a opět vyjmenuji jen pár snímků
z mnoha, které mi uvízly v paměti: jak
se stavěla měšťanská škola v roce 1951,

Cvičenci, foto ze sokolské kroniky
Není růže bez trnů
Jak jsem vysledovala od paní
Kubákové, práce kronikářky obnáší
mnoho radosti a potěšení, ale má i své
strasti. První obtíží může být získávání
informací a podkladů pro každoroční
zápis do kroniky. Nejde jen o data od
spolků nebo místních firem, ale též o
sledování a zachycení sportovních i
kulturních událostí nebo počasí,
pořizování
fotografií
a
jejich
archivace. Přílohou psané kroniky by
mělo být i fotografické zachycení dění
ve městě podle mého názoru nejlépe v
klasické podobě tedy v papírových
fotografiích. Dalším rizikem spojeným
s psaním kroniky může být časová
náročnost takové práce a zodpovědnost
k pravdivosti
a
nestrannosti
pořizovaných zápisů. Myslím si však,
že pokud by se tato práce rozdělila
mezi více lidí, může se z břemena stát
radostná týmová práce. Proto bych
ráda požádala o spolupráci mladé lidi
(datum narození nerozhoduje) z mého
okolí a uvidíme, zda zápis za rok 2010
a výtvarné zpracování včetně vzniku
fotografické přílohy povede ke
spokojenosti nejen autorů, ale i všech
lidí ve Strmilově.

třeba je zachovat pro další generace
občanů Strmilova. Je běžnou praxí,
že po převzetí těchto dokumentů do
archívu, dostanou jejich původní
majitelé DVD s digitální podobou
materiálů (v profesionální kvalitě),
jenž si lze kdykoliv vytisknout a
svázat a vyrobit si tak duplikát, jehož
poškozením už nic z historicky
cenného materiálu neutrpí. Navíc je
při aktu předání sepsána smlouva a
předávací protokol, v němž jsou i
stanovené
možnosti
zapůjčení
původních materiálů zpět do místa
původu, např. pro různé výstavy.
Myslím si, že i strmilovské kroniky
by měly být takto uloženy (kromě té
poslední, pro niž ještě neuplynula
lhůta 10 let).
Zajímavou informací pro
mne je, že mezi lidem strmilovským
kdesi kolují i kroniky místních částí –
tedy palupínská, olšanská, jeníkovská
a leštinská kronika. Ráda bych tyto
kroniky viděla a chtěla bych požádat
jejich držitele, zda by občas z nich
mohli citovat některé pasáže či
zajímavosti napsat do SN. Bylo by
dobré kroniky naskenovat do
digitální podoby, aby se s nimi mohli
pokochat všichni strmilovští patrioti.
Nerada bych, aby se něco z toho
cenného bohatství našich předků
ztratilo.

Pro budoucí generace

Posledním mým
Na fotografii je dům, jenž z tohoto
pohledu možná nepoznáte, mohli
jste jej takto vidět v dubnu 1974.

Je zvykem, že po 10 letech se
psaná kronika a další archiválie
ukládají do archívu, aby se zabránilo
zničení nebo jejich ztrátě. Ne všichni,
kdo by takové knihy dostali
v budoucnu do rukou, s nimi budou
manipulovat šetrně a s vědomím, že je

Posledním
mým
kronikářským
počinem bylo pátrání po ztracené
obrazové příloze ke kronice z let
1975 – 1985, která se v roce 1985
záhadně ztratila na MNV. Náhodou
se znám s archivářkou z J.Hradce, jež
má také své kořeny ve Strmilově, a
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tak stačil jeden dotaz a její ochota
prohledat polici, kde jsou dokumenty ke
Strmilovu. Tady je výsledek:
V jindřichohradeckém archívu jsou
uloženy tyto archiválie vztahující se
ke Strmilovu:
 Školní kroniky: Č. Olešná 2
ks z let 1917-1974
 Obrazová kronika: M.
Jeníkov 1965-1973 a
Strmilov 1974-1983
 Pamětní kniha StrmilovLeština 1958-1973
 Strmilovské obecní kroniky z
let: 1901-1939, 1930-1938,
1959-1973
 Školní kroniky 6ks z let 18711973.

Válcový mlýn Josefa Doupníka
Na závěr ještě poděkování paní
učitelce Libuši Kubákové a jejímu
manželovi Jindřichu Kubákovi za
možnost
vidět
výsledky
jejich
dlouholeté práce. Chtěla bych vyzvat
mladé rodáky ze Strmilova, zda by
někdo chtěl vzít na svá bedra tento
náročný, zodpovědný ale i radostný
úkol v týmu (jenž bude shromažďovat,
třídit a sumarizovat data, vymyslí a
bude realizovat novou výtvarnou a
kaligrafickou koncepci zpracování
kroniky od roku 2010) a bude v díle
manželů
Kubákových
s úctou
pokračovat.
Jaroslava Sedláková

DOPISY A KOMENTÁŘE
Pomluvy a lži …… Jak to
bylo doopravdy
Vážení čtenáři, nikdy by mě
nenapadlo, že budu nucena využít
Strmilovské noviny k očištění své osoby
a celé rodiny od sprostých pomluv a lží,
které v současné době šíří po Strmilově
pan Pacal. Události minulých dnů mě
ale přinutily k napsání tohoto článku.

V pátek 5. března k nám do
restaurace Hotelu Komorník přišel
jeden občan Strmilova a kromě jiného
řekl mému otci, že v občerstvení pana
Pacala byla kontrola z hygieny. Pan
Pacal
poté měl prohlásit, že s
podnikáním v občerstvení skončí, že se
mu to nevyplatí a že hygiena k němu
přišla na kontrolu na udání někoho z
majitelů hotelu. I když se nám to
nelíbilo, zpočátku jsme to přešli s tím,
že v hospodě se toho napovídá moc a
kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo. V
následujících dnech jsem se ale od
různých lidí dozvěděla, že sice
kontrola z hygieny u pana Pacala
nebyla, ale pan Pacal mezi občany
Strmilova vcelku úspěšně rozšiřuje, že
jsem ho konkrétně já udala na
hygienické stanici v Jindřichově
Hradci a poslala je k němu na
kontrolu. Protože jsme tuto lež, já i
moji rodiče, slyšeli už od více lidí,
došla v pondělí moje mamka do
občerstvení za panem Pacalem, aby se
ho zeptala, jak to ve skutečnosti je. Pan
Pacal jí uvedl, že u něho sice kontrola
z
hygieny
nebyla,
ale
z
„důvěryhodných“ zdrojů ví, že jsem je
já k němu poslala. Když mu mamka
řekla, že je to celé jeho výmysl, že
nikdo z hotelu nikdy nikoho neudával
a už vůbec nemáme zapotřebí udávat
jeho a požádala ho, aby po Strmilově
přestal šířit tyto pomluvy, pan Pacal
odpověděl, že to není žádná pomluva,
že svému zdroji věří a že jsem ho
udala.
Teprve po zjištění, že tyto
pomluvy nepochází z hlavy pana
Pacala,
ale
z
tajemného
„důvěryhodného“ zdroje mi došlo,
odkud vítr fouká. Ve čtvrtek 25. února
jsem se při projíždění Kunžakem
zastavila v cukrárně na náměstí. Zde
jsem
se
potkala
se
dvěma
pracovnicemi z hygieny v Jindřichově
Hradci, které jezdí mimo jiné také na
kontroly do restauračních zařízení. Od
vidění se s nimi znám, protože
minimálně jednou ročně provádí
kontrolu u nás v hotelu. Proto jsme se
pozdravily a ony se mě ptaly, jak jde
podnikání a kolik chodí lidí. Já jsem
jim odpověděla, že teď v zimě to není
nic moc, že moc obědů nevaříme.
Částečně že za to asi může celosvětová
krize a část lidí, že chodí na obědy do
bufetu k panu Pacalovi. Ony se trochu
podivily nad tím, že pan Pacal vaří
obědy, ale nijak jsme se o tom již
nebavily, ony se rozloučily a odešly z
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cukrárny ven. Paní z cukrárny se mě
ještě před odchodem zeptala, kterou
máme ve Strmilově hospodu. Protože
toto byl jediný můj kontakt s
pracovnicemi
z
hygieny,
a
nepředpokládám, že by hygiena
říkala panu Pacalovi, že jsem je na
něho poslala, a nikdo jiný v cukrárně
nebyl, dojela jsem v úterý 9. března s
otcem do cukrárny v Kunžaku zjistit,
kdo že je ten „důvěryhodný“ zdroj
9
pana Pacala. Paní z cukrárny nám
řekla, že po kontrole z hygieny
telefonovala bratrovi pana Pacala,
protože ho zná a ví, že již mnoho let
podniká v gastronomii. Potřebovala s
ním probrat nějaké podrobnosti
ohledně zásad správné výrobní a
hygienické praxe HACCP. A mimo
jiné se mu zmínila, že ani nevěděla,
že jeho bratr má ve Strmilově bufet a
že se pracovnice z hygieny u ní v
cukrárně potkaly s paní z Hotelu
Komorník a nějak se podivovaly
tomu, když jim řekla, že někteří
strávníci ve Strmilově chodí na obědy
k panu Pacalovi. A to je celý příběh
udání pana Pacala, jak se ve
skutečnosti udál.
Nevím, jestli si to celé dále
vymyslel pan Pacal, nebo jeho bratr,
ale v žádném případě mi toto nepřijde
jako udávání a cílené ničení
konkurence
zavrženíhodným
způsobem, jak to prezentuje ve
Strmilově pan Pacal. Proč se pan
Pacal tak moc bojí kontroly z
hygieny, že chce raději zavřít, je věcí
pana Pacala. To, že o mě ale roznáší
takové sprosté lži a pomluvy, se mě a
celé mé rodiny velice dotklo. A jestli
je v panu Pacalovi jen trochu
slušnosti, očekávám, že celou věc
uvede v co nejkratší době na pravou
míru a navíc se mě a mým rodičům
veřejně omluví. A to nejlépe
prostřednictvím
našich
Strmilovských novin.
Jitka Přibylová

Poznámka redakce:
Druhá strana byla o
zveřejnění článku
obeznámena a dostala
prostor k vyjádření. Po
přečtení tohoto dopisu však
odmítla se k tomuto jakkoliv
vyjadřovat.
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SPORT
Fotbal – to není
jenom hra…
A ptáte se proč? Přečtěte
si odpovědi jednatele TV Jiskra
Strmilov Jiřího Čermáka na tyto
dvě otázky, které jsem pro něj
připravila:

(dotace se týkaly obcí do 500
obyvatel a nad 2000 obyvatel).
Proto žádost nebyla podána. Stále
však s firmou, která nám žádost
připravila, sledujeme vyhlašované
dotační programy pro podání naší
žádosti.

Hodně se mluvilo o
připravovaných žádostech o dotace
na úpravu hřiště a vybudování
zázemí. O jaké úpravy se jedná a
proč z podání žádosti nakonec
sešlo? Získali jste vůbec nějaké
peníze na tyto účely?
Již v roce 2007 jsme
započali
s přípravou
výstavby
sportovního
areálu.
Máme
projektovou
dokumentaci
na
výstavbu
šaten,
klubovny
a
technického zázemí. Na šatny
v celkové hodnotě 8 575 000 je
vydáno i stavební povolení.
Současně s výstavbou šaten se
plánuje stavba dvou fotbalových
hřišť. Na stávajícím hřišti vznikne
kvalitní
hrací
plocha
se
zavlažováním. V místě hasičského
cvičiště vznikne fotbalové hřiště
s běžeckou dráhou pro rekreační
sportování. I na tuto akci máme
projektovou dokumentaci a souhlas
s výstavbou. Zde se jedná o akci za
15 327 000 Kč.
Za přípravu těchto akcí jsme
za finanční pomoci města již
zaplatili 210 000 Kč.
Současně
s přípravou
výstavby areálu probíhá úprava
bývalé skládky mezi hřištěm a
areálem zemědělského družstva.
Zde vznikne tréninková plocha,
kterou po zasetí, osazení brankami a
zábranami budeme po dobu
výstavby hřiště využívat k hraní
mistrovských zápasů. Zde město
investovalo 1 100 000 Kč. Tato
částka je rozdělena do tří splátek na
roky 2009, 2010, 2011.
V říjnu roku 2009 byl
vyhlášen dotační program rozvoje
venkova, kam jsme plánovali podat
žádost o dotaci. Dotační podmínky
však byly pro nás nesplnitelné

Fotbal a sport všeobecně,
aby mohl být provozován, vyžaduje
notné dávky finančních injekcí.
Lépe řečeno – bez sponzorů by se
vše dělalo mnohem hůř. Daří se
Vám shánět naslouchající a
chápavé sponzory?

závodníků za celou dobu pořádání
soutěže, celkem 21.
Další skutečností byl
velký
počet
profesionálních
extraligových
závodníků
z
různých koutů České republiky.
Domácí AWK Strmilov vyslal do
boje plnou sestavu v podobě 4
závodníků.
Potěšující byla účast
Aleše Studénky (AWK Hluk),
Radky Šrámkové (AWK Malá
Bystřice) a Patrika Valuta (AWK
Praha).
Naši závodníci si vedli
nad očekávání velmi dobře, když
získali
6
cenných
kovů.
Konkrétně se jednalo o dvě zlata,
tři
stříbra
a
jeden
bronz. Pomyslnou třešničkou na
sladkém dortu pro domácí bylo
i absolutní vítězství Jaroslava
Sládka. Ten kromě sudu piva za
celkové prvenství

Všechny naše aktivity, jak
sportovní, tak investiční, jsou
finančně velmi náročné. Proto
touto cestou děkuji městu Strmilov
i ostatním sponzorům za podporu
naší
činnosti.
Zvláště
chci
poděkovat majiteli KOVOPORU
Jiřímu Porubovi za finanční i vybojoval první místo na levou
materiální pomoc, kterou nám ruku, když celkem přesvědčivě
poskytuje.
porazil Aleše Studénku. Ke zlaté
medaili připojil ještě bronz za
Jiřího Čermáka, jednatele ruku pravou, kdy mu stopku na
mezi
dva
nejlepší
TJ Jiskra Strmilov, se ptala Vlasta cestě
vystavil zmiňovaný
Aleš
Vondrušová
Studénka, který si na pravou
ruku
došel
pro
celkové
prvenství. Ani Pavel Šulista si
vůbec špatně, když získal
„Páka“ -Strmilovští na nevedl
zlato na svou silnější levou ruku.

domácí půdě
nezklamali

V sobotu 13. března 2010
pořádal AWK Strmilov a hotel
Komorník již třetí ročník soutěže v
armwrestlingu s názvem Železná
ruka, která tento rok nesla motto
Získej si respekt.
finále dvakrát pohodlně
Letošní ročník překonal Ve
porazil Patrika Valuta z Prahy.
několik milníků. Jedním z nich byl
Na pravou ruku si oba závodníci
fakt, že se účastnilo nejvíce
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pořadí
vyměnili. Pavel Šulista
bojoval ze všech sil, nakonec ho ale
Patrik Valut dokázal přetlačit.
Dalším velkým překvapením byl
Matyáš Lehejček, který ve velké
konkurenci zhruba deseti borců
získal výborné čtvrté místo na levou
ruku a výtečné druhé místo na
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F OT OK R OU Ž E K
KDE?

KLUBOVNA Y M C A NA EVANGELICKÉ FAŘE
VE STRMILOVĚ

KDY?

Vždy v pátek od 16:00 do 18:00 hod jednou za čtrnáct dní.

pravačku, kdy se umístil hned za
Alešem
Studénkou.
Poslední
medailistkou
byla
Simona
Kostřížová, která na pravou ruku
získala druhé místo a vylepšila si tak
o jedno místo umístění z minulého
ročníku soutěže. Jednalo se o velmi
vydařenou soutěž a příjemné
odpoledne. Už se těšíme na další
ročník soutěže.
Pavel Šulista

Kroužek je určen pro všechny, kdo rádi fotí a chtějí se naučit fotit
na film a vyvolávat fotografie klasickým způsobem v temné komoře.
Kroužek je určen pro mládež a děti od 10 let věku.
Přihlášky a bližší informace o kroužku získáte na tel. 384 392 413,
drahomirf@seznam.cz nebo přímo na evangelické faře.
Kapacita kroužku je omezená!

UPOZORNĚNÍ REDAKCE!
Své příspěvky, připomínky, oznámení apod. zasílat na e-mail
knihovna@strmilovsko.cz . Termín příští uzávěrky bude
vždy oznámen v každém čísle SN. Pro 2. číslo SN platí
termín uzávěrky 20. červen 2010.
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.

Bohoslužby o Velikonocích
Kostel sv. Jiljí

1.4.
Zelený čtvrtek

2.4.
Velký pátek

3.4.
Bílá sobota

18.00

--

19.00
(Velikonoční vigilie)
-

Evangelická
kaple

17.00

4.4.
Boží hod velikonoční
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00

OTVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ O VELIKONOCÍCH 2010
3.4.
4.4.
JEDNOTA
FLOP
OLGA

6.30-11.00
7.00-11.00
7.00-11.00

PLACENÁ INZERCE
CENÍK INZERCE V NAŠEM
ZPRAVODAJI
Místní podnikatelé: 1cm2 á 2 Kč
Ostatní: 1cm2 á 3 Kč

--17.00-19.00
---

-------

10.00

5.4.
-------

OBKLADY A DLAŽBY
POKLÁDKA A MONTÁŽ , MOŽNOST DODÁNÍ
Informace na:

www.obkladydlazby-nadvymolem.webnode.cz
Radek Tunka
Nad Výmolem 663
tel. 606500986
39468 Žirovnice mail: radek.tunka@seznam.cz
IČ 76486788
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PLACENÁ INZERCE
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