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Kalendárium akcí a událostí na jaře
Ať se v každém z nás
s nastávajícím jarem
probudí tisíce bledulek
a s každým novým květem
a s dalším zeleným listem
do nás proudí
nová svěží jarní míza.
Vaše redakce









19. 3. - IV. Železná ruka,
Hotel Komorník, 13.00
19. 3. - Tlustá Berta v KD Strmilov
31. 3. - Školní akademie,
kinosál Beseda, 17.00
2. 4. - Koncert skupiny Keks v KD Strmilov
12. 4. – Jarní pochod se psy
13. 4. - Setkání se spisovatelem Vlastimilem
Vondruškou, Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově, 17.00
14. 4. - Jarní tvořivé odpoledne s velikonoční
vazbou, Centrum U Slunečnic, 17.00









23. 4. - „Velikonoční bdění s Jakoubkem“,
evang. kaple
26. 4. - IYASA TOUR 2011 – Streets of Africa
(africká hudebně taneční skupina), Kinosál
Beseda, 19.00
30. 4. - Pálení čarodějnic, stavění máje
7. 5. Den pro psa (nahrazuje Voříškiádu)
8. 5. - Den matek na farské zahradě, 15.00
15. 5. - Jarní koncert JHKO, evang. kaple, 18.00
Do Velikonoc - MěÚ ve Strmilově
– na chodbě instalována výstava fotografií
místního fotokroužku
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Úvodem...

Ř

íkejte si, co chcete, ale jaro je vždy cítit
a slyšet. To, že přichází, nepoznáte jen
z prodlužujících se dnů, sílících paprsků
sluníčka, rozvodněných řek a potoků. Jaro totiž
voní a zpívá, neřku-li křičí. Samozřejmě – uvězněni
a svázáni povinnostmi mezi čtyřmi či více stěnami,
nemůžeme nikdy rozpoznat, jestli právě teď venku
jaro nastává. Vím, o čem mluvím. Také se mi to
párkrát přihodilo. Jaro mi prostě proklouzlo mezi
prsty, nebo spíše nosem a ušima, aniž bych si toho
všimla. Omámeni smíšenými a povětšinou umělými vůněmi budov, lidí a věcí, vznášíme se v bublině
nevědění (nebo zapomnění?) toho, že může něco
vonět jen tak, samo o sobě. A většinou také slyšíme
úplně něco jiného, co křičí. Mnohdy jsme to my
sami, naše těla, naše duše v nás. Nebo těla a duše
těch vedle nebo kolem nás. Křičí naše potřeby. Pře-

bíjíme vůně jara a zpěvy ptáků náhradními pachy
a písněmi. A cože je na tom jaru tak cítit, ptáte se?
Nový život, přece. A to doslova. Listí, spadané na
podzim, zetlelo. Přeměnilo se v úrodnou hmotu, která teď s prvními jarními paprsky vysílá do
ovzduší příjemnou předzvěst blížící se přeměny.
Nového počátku. Voní, láká, informuje. Dává naději. Dává sílu žít novým zeleným rostlinkám. Dává
šanci. Buď bude využita nebo zanikne, jako mnoho
jiných příležitostí. V jiné části zeměkoule, v Japonsku, kvanta lidí právě teď vůni a křik, ba přímo řev
přírody, cítí velice bytostně, šíleně, bolestně. Mají
jedinou touhu – přežít. Ti, kterým se to povede,
změní měřítko hodnot. Ale dostanou další šanci.
Zatím jsme nemuseli zažívat tyto nepředstavitelné
hrůzy a následky zemětřesení a většinou nám stačí
naše vlastní vnitřní trápení, žabomyší války a půtky,

abychom si ničili životy, nebo si je aspoň ztěžovali.
Každý má tu svou katastrofu za tu největší na světě. První jarní dny nás většinou inspirují k mnoha
věcem. Jarním úklidem v domech a domácnostech
většina z nás začíná aktivní část roku. Což takhle
někdy zkusit uklidit si sami v sobě? Zatřást vlastním vesmírem, vysypat vše zkažené a to, co zetlelo, využít jako úrodné půdy k něčemu novému,
možná lepšímu. V každém zemětřesení je šance,
že přežijeme. V každém jaru je naděje, že vyrostou
nové rostliny, nový život. Že i na opadaném stromu vyraší nové pupeny. Otázkou je, zda a jak jsme
ještě schopni vnímat právě tu vůni, zpěv, naději,
šanci,...? Dopusťme tedy občas nějaké malé osobní zemětřesení. Příroda nám s každým jarem šanci
dává. Dejme též šanci sami sobě.
Za redakci SN Vlasta Vondrušová

Aktuálně...

Jak je to s dotacemi?
Dobře víme, že všechny akce a projekty, které bylo,
je a bude třeba ve městech a obcích uskutečňovat,
závisí na penězích. Ovšem nejen pouze ze státního
rozpočtu, protože ty zdaleka nestačí třeba jen na
rozjetí, natož na pokrytí všech větších plánovaných
akcí. Jedná se o vyšší milionové částky, které se
prostě v městské pokladně jen tak neobjeví. Proto
je třeba hledat finance z dalších zdrojů, což je velmi náročné a zdlouhavé. Mnohdy je však přiznání
takové požadované dotace rozhodující pro realizaci
mnoha důležitých, ale také třeba i jen zajímavých
(ovšem neméně přínosných) projektů, které by se
bez těchto injekcí nepodařilo uskutečnit. I když
řada žádostí zůstává nevyslyšena a stále dost projektů vyčkává na lepší dotační podmínky, přesto se
podávání žádostí o dotace stále vyplatí. Zeptali jsme se starosty, jak je na tom s přidělováním
dotačních prostředků Město Strmilov.

Informace městského
úřadu ke Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011
1. Na vývěsce městského úřadu bude během
března vyvěšen:
• Seznam sčítacích obvodů
• Seznam sčítacích komisařů
• Oznámení ČSÚ o sčítání
• Seznam kontaktních adres pro případné
dotazy
2. Pro občany, kteří chtějí vyplnit sčítací formuláře prostřednictvím internetu, je k dispozici
připojení v místní Knihovně Viléma Martínka
se sídlem na městském úřadu, Náměstí 60, Strmilov v provozní době tj. úterý 15.00 – 18.00,
středa 12.30 – 15.00, pátek 13.00 – 18.00
3. Vlastníci budov mají povinnost označit
budovy číslem popisným, tato povinnost je
dána zákonem 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D.
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Město Strmilov nemá oficielní sběrný dvůr na tříděné odpady. Stávající sběrné místo v Zahradnické
ulici je pouze provizorní a nesplňuje hygienické,
bezpečnostní ani dopravní předpisy. Za to hrozí
uzavření tohoto sběrného dvora a navíc velké postihy. Proto byl zpracován projekt na výstavbu sběrného dvora a opakovaně bylo požádáno o dotaci. Dotace byla před koncem roku 2010 přiznána
v celkové výši 4.619.092,- Kč z celkových nákladů
5.352.107,- Kč (v tom jsou i náklady na projektové
a dozorové činnosti). Dotace ve výši 4.362.476,- Kč
je z evropských fondů a 256.619,- Kč je ze Státního
fondu životního prostředí. V současné době do 31.
3. 2011 se doplňuje vše potřebné se SFŽP, dodělává se zadávací dokumentace a vyřizuje se stavební
povolení. Potom do 31. 5. 2011 proběhne výběrové
řízení na dodavatele a od 1. 6. do 1. 9. 2011 by měly
být udělány všechny stavební práce a dodáno veš-

keré vybavení sběrného dvora. Firma, která nám
vše zařizuje, potom zajistí i veškerá hygienická
a další povolení, zpracuje a nechá schválit provozní řád a zastupitelstvo následně rozhodne, zda
budeme sběrný dvůr provozovat sami, nebo provozování předáme odborné firmě (tak jak to udělal
např. Kunžak nebo Kardašova Řečice).
Probíhají i další jednání k dotacím na Rozšíření kanalizace a vodovod Strmilov, na zateplení
základní a mateřské školy, na rekonstrukci silnice
do Leštiny, náměstí ve Strmilově za kostelem a na
výstavbu nového chodníku v Popelínské ulici. Je
podána i žádost o dotaci na opravu lesní cesty do
Vysokého, na dodělání víceúčelového hřiště v České Olešné a další „menší“ žádosti jako je dotace na
úroky z úvěrů a vybudování bezbariérového městského úřadu.
odpovídal Jaromír Krátký, starosta

Vítali jsme...

Dne 19. 1. 2011 byly na Městském úřadu ve Strmilově slavnostně uvítány tyto děti:
Jiří Vít,Tomáš Vlk, Daniel Veselý a Radek Veselý. Vyrůstejte mezi námi šťastně!
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Spolky a organizace

Koulelo se,
koulelo…
třetí místo!
V sobotu, l9. února 2011, se v kuželně Tatranu
Lomnice nad Luž. konal již 11. ročník BABSKÉHO
PŘEBORU v kuželkách. Zúčastnilo se celkem 12
družstev, mezi kterými se poprvé představil i tým
z naší ZO ve složení: Bílá, Březinová, Marková,
Přibylová A., Šarochová. Premiéra se našim ženám
velice vydařila, neboť „vykoulely“ krásné třetí místo. Věříme, že tento bronzový úspěch nebyl posledním a že jim budeme moci opět za rok držet palce.
Děkujeme za skvělý výkon a blahopřejeme!!!
ZO ČSŽ Strmilov

MDŽ
Jako každým rokem, tak i letos jsme se těšily na tradiční oslavu MDŽ. Tentokrát jsme využily pozvání
žen ze ZO ve Střížovicích a první březnovou sobotu se vydaly na společné setkání v místním hotelu.
Hostitelky připravily spoustu sladkých i slaných
dobrůtek, které nejen, že byly pastvou pro oči, ale
i výtečně chutnaly. Trojice muzikantů hrála jako
o život, takže parket byl neustále plný a o dobrou
náladu nebyla nouze. Nejvíc jsme se však pobavily
při soutěži, ať už jako přímé účastnice, či nadšené
pozorovatelky. Sobotní odpoledne uteklo jako voda
a nastal čas návratu domů. Naposledy jsme poděkovaly střížovickým ženám za perfektní „servis“
a pozvaly je příští rok na oslavu k nám.
ZO ČSŽ Strmilov

YMCA Strmilov a Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
srdečně zvou
na výstavu fotokroužku.
Nástěnka s výtvory dětí je vyvěšena
ve vestibulu MěÚ Strmilov.
Výstava potrvá do Velikonoc.
Děkujeme MěÚ Strmilov
za vstřícnost a spolupráci.

Beseda
s historikem
a spisovatelem
Vlastimilem
Vondruškou
ve středu 13. dubna od 17.00 hodin
v Knihovně Viléma Martínka ve Strmilově
Autor detektivek, historických románů i odborných
knih vypráví o životě, historii i literatuře.
V jeho vyprávění se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné
historky ze života.
Po skončení bude následovat volná beseda s posluchači.
Návštěvníci se kromě jiného dozvědí:
•
že detektivní román je pohádka pro dospělé
•
proč bylo středověké soudnictví lidské
•
co lze ze starých archivů použít při psaní
románu
•
že staročeské pivo vypadalo úplně jinak než
dnešní
•
jak lidé dříve pohlíželi na erotiku a spoustu
dalších věcí, pravdivě i nadsazeně...

Knihovna a kultura

Komentář ke statistikám a vůbec…
Letošní rok je ve znamení statistického šílení a tak,
když přidám i několik čísel a komentářů z naší
knihovny, snad nebudu tak daleko od věci a některé
statistické údaje Vám možná udělají obrázek o situaci v knihovně.
Nemusím opětovně zdůrazňovat, že k udržení fungující knihovny a následně jejich uživatelů je potřeba, tak jako ve všech ostatních neziskových sektorech, dostatečné množství finančních prostředků ze
státního rozpočtu. Protože, jak už jsem několikrát
upozorňovala, knihovna totiž bez novinek není
knihovnou, ale archivem, kam málokdo zabrousí.
Ceny knih hodně rostou a vypadá to, že letošní rok
díky zvýšení DPH stoupnou dramaticky. Proto dá
hodně úsilí všem knihovnám a jejich zřizovatelům,
aby se opravdu nestaly pouze těmi archivy.
V roce 2010 měla strmilovská knihovna v rozpočtu na nákup knižního fondu 75 000,- a díky tomu
vzrostl tento fond o 324 knižních svazků. Větší nárůst zaznamenala krásná literatura 222 sv., fond

naučné literatury vzrostl o 102 ks. V dalším roce je
třeba zaměřit se na větší aktualizaci fondu, je zde
ještě mnoho zastaralé naučné literatury a hodně
opotřebovaných svazků. Celkové odpisy z roku
2010 činí 164 sv.
Jak na tom tedy knihovna minulý rok byla celkově?
Počet knihovních jednotek celkem ke konci roku
2010 byl 11721 ks. Z toho naučná literatura čítala
2834 ks a krásná literatura 8887 ks.
Oproti předešlému roku se zvýšil počet čtenářů
na 195, což je o 13 uživatelů více než v roce 2009.
Není to dramatický nárůst, ale v úvahu lze vzít
i fakt, že na jeden čtenářský průkaz si chodí mnohdy do knihovny půjčovat i další členové rodiny.
Podle statistik je tedy počet čtenářů 195, ve skutečnosti je ovšem toto číslo vyšší alespoň o ¼.
To ovšem neznamená, že zvýšením počtu čtenářů
musí být pokaždé zákonitě vyšší výpůjčky. Letos se
naopak u nás snížily o 523 svazků a tento propad
způsobily nižší výpůjčky periodik oproti předešlé-

mu roku – tedy o 459 sv. Knihy se ovšem četly téměř
v podobném množství jako minulý rok, ať už byla
zima nebo parno :-). Celkem bylo 9051 výpůjček.
Standartní účast byla opět na akcích konaných
knihovnou, těch bylo stejně jako uplynulé roky
a úspěch měly jednak ty s knihovnickou a čtenářskou tématikou, vzdělávací (17), tak i akce různého kulturního rázu (19). Nově začala knihovna ve
spolupráci s pracovnicemi městského úřadu pořádat výtvarné kurzy pro širokou veřejnost a akce se
setkaly s velkým ohlasem. Tradiční účast zaznamenávají koncerty, rovněž pořádané knihovnou.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem knihovně pomohli a dále pomáhají
v kulturní i vzdělávací oblasti, ať už organizačně
nebo finančně. A věřte, takových lidí se opravdu
pár najde. Tak tedy – děkuji! Jste skvělí!
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
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Co se stalo v obraze

Adventní koncert 19. 12. 2010 (foto V. Semotán)

Nácvik predtancení na školni ples2011 (foto archiv školy)

5. městský reprezentační ples 25. 12. 2010 (foto Veronika Nováková)
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Dětský maškarní karneval 13. 3. 2011 (foto Radek Nesporý)
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Škola

Střípky ze školy

Zamyšlení…

•

Máme za sebou více než půli školního roku, je to čas pro malé ohlédnutí. Děti dostaly svá pololetní vysvědčení. Pro některé z nich mají velký význam, na mnoha středních školách jsou stále
ještě jediným kritériem pro přijetí žákyně nebo žáka do studijního oboru. Známky na vysvědčení
hodnotí jejich půlroční práci, zároveň se do nich promítají i snaha, představy a zájem rodičů
a učitelů. Je to výsledek týmové práce všech zúčastněných. Všichni totiž chceme pro „své“ děti to
nejlepší, chceme je naučit samostatnosti, zodpovědnosti a empatii, připravit je na ŽIVOT. A jak
víme, život je pes. V případě dnešní generace je to s největší pravděpodobností hyperaktivní,
agresivní a nevypočitatelný pitbull, se kterým nebude lehké se vypořádat. Děti tráví velkou část
dne ve škole, rodiče by měli s učiteli spolupracovat například už jen tím, že budou důsledně kontrolovat žákovskou knížku a domácí přípravu (bez práce nejsou koláče), všímat si, za co děti utrácí
peníze na svačinu (energetické nápoje, brambůrky), dohlédnout, zda chodí včas spát, a hlavně s nimi intenzivně komunikovat a zajímat se o jejich problémy. Pojďme přijmout tuto výzvu
a aktivně zapracovat na společném cíli tak, aby se mladí dokázali úspěšně poprat s nástrahami
světa a přinášeli nám i v budoucnu jen samé radosti.
Bc. Hanka Tylková

•

•

•

Po Novém roce nastoupili do školy dva noví učitelé
za paní učitelky Punčochářovou a Lukšovou, které se
připravují na své mateřské povinnosti. Paní učitelka
Marcela Kubincová učí zejména dějepis, zeměpis a na
1. stupni anglický jazyk. Pan učitel Jan Kocar vyučuje
hlavně český jazyk, matematiku a informatiku, převzal
třídnictví v 7. třídě a ujal se funkce správce počítačové
sítě. Oběma novým učitelům přejeme mnoho pedagogických úspěchů. Ať se vám mezi námi líbí.
V lednu proběhl zápis dětí do 1. třídy. K zápisu přišlo celkem 17 dětí, z nichž u tří budou rodiče žádat
o odklad povinné školní docházky. V budoucí 1. třídě
by se tedy mělo sejít 14 školáků.
Ve čtvrtek 31. března od 17 hodin v sále Beseda KD se
bude konat Kulturní akademie. Žáci jednotlivých tříd
se již připravují na svá vystoupení a těší se, že se předvedou svým rodičům.
Některé děti se již začaly ptát, jestli v tomto roce budeme jezdit na plavání. Situace je následující. Máme sice
v bazénu zamluvený termín a předběžně se počítá
s tím, že by jezdili žáci 3. – 5. ročníku. Ale! Vzhledem k tomu, že ještě nemáme rozpočet na tento rok,
nevíme, zda bude možné plavecký výcvik uskutečnit.
Všechno závisí na penězích.
Mgr. Ludmila Plachá

Na co se těšíme…
Začátkem dubna (9. - 13. 4. 2011) nás navštíví naši kamarádi z partnerské školy v Trubschachenu.
Chystáme pro ně zajímavý program. Chceme jim oplatit jejich pohostinnost, srdečnost a ochotu,
které se nám dostalo při naší podzimní návštěvě Švýcarska. Doufáme, že se jim u nás bude líbit,
a moc se těšíme.
Bc. Hanka Tylková

Mateřská škola

Jarní hry a činnosti ve školce
• návštěva MÚ – obřadní síň, místní policie
– funkce kamerového systému-bezpečnost ve
městě.

Víte, že Mateřská škola Strmilov má své úplně nové
webové stránky? Podívali jsme se na www.ms-strmilov.cz a našli jsme zde mnoho zajímavých informací. Víte například, co se děje ve školce na jaře
a jaký mají děti připravený program? Následující
řádky jsou přímo ze zdroje.

Březnové akce ve školce
• 9. 3. 2011 - pečení Masopustních koláčů
• 10. 3. 2011 - Karneval ve školce
• 11. 3. 2011 - Divadelní představení „Kocour
v botách“
• 13. 3. 2011 - Karneval v KD ve Strmilově začátek ve 14hod - soutěže pro děti, tombola,
ukázka bojového umění ....
• 21. 3. 2011 - Vítání jara - vynášení „ZIMY“

Hlavní témata výuky a práce s dětmi:
• Naše modrá planeta – příroda se probouzí
• Svátky jara
• Lidé a věci kolem nás

A záměry?
• všímat si změn v přírodě, rozvíjet city dítěte
působením krás přírody probouzejícího se jara
• získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům,
učit se chovat ekologicky a upozorňovat děti na
význam zeleně a čistoty životního prostředí.
• posilovat prosociální chování dětí, vzájemné
pomoci mezi sebou.
• Posilovat citový vztah k rodině
• příprava na Velikonoce a Svátek matek
• Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem
a lidem na celém světě bez rozdílu barev pleti
a jiných odlišností.
• vědět,že každé povolání člověka je potřebné,
učit se chápat význam celoživotního učení pro
každého z nás.
• Posilovat smysl pro povinnost a vážit si práce
druhých
• Vytvářet osobnostní předpoklady pro vstup do
základní školy.

Dubnové akce ve školce

Doplňující akce…
• ekologický program“ jaro-půda“
• návštěva evangelického kostela – povídání
ev.faráře –Velikonoce
• vítání jara – vynášení Morany
• „pálení čarodějnic“ – opékání vuřtů
• prohlídka umělecké tkalcovny Z.Kubáka
• prohlídka pražírny kávy
• exkurse do zákulisí obchodu
• návštěva knihovny – beseda o knihách s vedoucí knihovny
• divadelní představení

• 4. 4. – 8. 4. - Zápis do MŠ na rok 2011/2012
• 6. 4. - Divadelní představení „Jak zajíček málem
zaspal jaro“
• 13. 4. - „Jak se budí sluníčko“ – divadlo“ Pana
Pohody“
• 15. 4. - „Vítání jara“ – s klauny Hugem a Fugem
• Návštěva evangelického kostela, prohlídka varhan, seznámení s významem Velikonoc – (přesný termín ještě neznáme)
• 18. 4. - vystoupení africké skupiny umělecké
školy Bulawayo - STREETS of AFRICA

Zápis do MŠ
16. 2. 2011 - Zápis do Mateřské školy Strmilov na
celý školní rok 2011/2012 proběhne v týdnu od
4. 4. 2011 do 8. 4. 2011 od 8,00 hod. do 15,30 hod.
www.ms-strmilov.cz
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Poděkování organizátorům i sponzorům dětského karnevalu!
I přesto,že rej masek v tomto roce neovládl Strmilovské ulice a chřipka skolila nejedno dítko či dospělého, tradiční dětský karneval rozjásal sál místního
kulturního domu, a to v neděli 13. března.
O zábavu se dětem starali tři klauni s řadou soutěží,
impozantně se také předvedli žáci TAEKWONDA
s ukázkou bojového umění.
K radosti dětí také přispěla tombola, která by jistě
nebyla tak bohatá bez darů téměř padesáti sponzorů z řad podnikatelů, ale i rodičů dětí.
A kdo byl organizátorem tohoto masopustního
reje? Sdružení rodičů při Mateřské škole ve Strmilově a vypomohl i kolektiv mateřské školy. Co
se stane s výtěžkem z karnevalu? Vrátí se dětem
v podobě příspěvků na výchovné a sportovní akce
po celý školní rok.
Ještě jednou všem těm, kdož přidal ruku či korunu
ke zdárnému dílu, za děti děkujeme.
V. Semotánová

Historie

POČET OBYVATEL na Strmilovsku na stránkách kronik
Letošní sčítání osob, domů a bytů nás inspirovalo
k prolistování starých kronik. Předkládáme Vám
pro zajímavost pár statistik z pro nás již velice
vzdálených časů. Není zde však uvedeno poslední
sčítání, které pro porovnání s aktuálním stavem
zveřejníme v příštím čísle SN.

Poþet obyvatel Strmilova
2800

2600

2400

1650
1654

1730

1757

105 usedlých
117 usedlostí z toho 13 chalupníků
ve strmilovské rychtě 157 usedlostí
33 gruntovníků, 33 zahradníků,
10 chalupníků, tj. 76 osedlých
(Teplý, str. 269)
119 usedlostí včetně 19 chalupníků
92 obydlených domů a 23 pustých
(PhDr. Jan Muk, Kapitoly z minulosti
Jindřichohradecka)
strmilovská fara (tj. Strmilov a přifařené
obce Bořetín, H. Meziříčko, Leština,
N. Olešná a Vlčice) čítala 2228 duší
115 domů

2200

Obyvatel

1574
1577
1580
1644

2000

1800

1600

1400

1200

1000
1850

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

počet obyvatel
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1970

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Rok

počet domů

ROK

Strmilov

Leština

Palupín

M. Jenikov

Strmilov

Leština

Palupín

M. Jeníkov

1850

2145

209

364-

268

1869

2618

184

329

203

312

27

1880

2355

180

314

191

313

27

1890

2158

185

287

170

307

27

1900

2097

170

358

160

308

27

49

1910

2037

161

308

176

311

27

48

1921

1763

148

305

171

331

28

52

32

1930

1652

142

265

1930

370

27

50

33

1950

1274

100

211

129

413

28

52

33

34
49

35
30
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ROK

celkem

Strmilov

N. Olešná

Leština

Č. Olešná

M. Jeníkov

Palupín

Bořetín

1961

1600

1260

256

84

xxx

xxx

xxx

xxx

1970

1441

1143

230

68

xxx

xxx

xxx

xxx

1980

1956

1098

1981

1950

1094

191

42

316*

69

94

129

1985

1858

1079

184

27

315*

66

94

93

1990

1757

1015

158

19

335*

47

89

94

1995

1556

1102

xxx

16

333*

32

83

xxx

2000

1536

1102

xxx

13

313*

30

78

xxx

2004

1429

1096

xxx

12

215

35

71

xxx

místní části celkem 858

R. 1978 se 38 osob přestěhovalo do Střížovic-Vlčic

*Včetně ÚSP
Výpis z kronik města, pokračování příště

Sport

Rozlosování OP – muži (jaro 2011)
15. kolo sobota 2. 4. 2011

ZAČÁTEK v 16:30 hod.

Strmilov – Suchdol n. L. „B“
16. kolo sobota 9. 4. 2011

Horní Žďár – Strmilov
17. kolo sobota 16. 4. 2011

Velenice „A“ - Strmilov
19. kolo sobota 30. 4. 2011

ZAČÁTEK v 16:30 hod.
odjezd 15:30 hod.
ZAČÁTEK v 17:00 hod.

Studená – Strmilov

22. kolo neděle 22. 5. 2011

St. Hobzí – Strmilov
23. kolo sobota 28. 5. 2011

ZAČÁTEK v 15:00 hod.
odjezd 13:30 hod.
ZAČÁTEK v 17:00 hod.

Strmilov – Stráž n. N.
ZAČÁTEK v 17:00 hod.
odjezd 15:00 hod.
ZAČÁTEK v 17:00 hod.

Strmilov – Číměř
20. kolo sobota 7. 5. 2011

ZAČÁTEK v 17:00 hod.

Strmilov – Halámky

Strmilov – Jarošov n. N.
18. kolo neděle 24. 4. 2011

21. kolo sobota 14. 5. 2011

24. kolo sobota 4. 6. 2011

Hranice – Strmilov
25. kolo neděle 11. 6. 2011

ZAČÁTEK v 15:30 hod.
odjezd 13:30 hod.
ZAČÁTEK v 17:00 hod.

Strmilov – Č. Rudolec
ZAČÁTEK v 16:00 hod.
auta, odjezd 15:15 hod.

Sraz hráčů minimálně 30 minut před zápasem!

26. kolo sobota 18. 6. 2011

Kunžak – Strmilov

ZAČÁTEK v 17:00 hod.
auta, odjezd 16:15 hod.

Vedoucí mužstva: Berka Milan, 775 609 343

Termínová listina turnajů ve cvrčkovi
8. 1. 2011 od 16.00

v hotelu „KOMORNÍK“

I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2011
Úvodní turnaj Ligy 2011.
Po tomto turnaji budou předány všem, kteří odehráli nejméně 15 turnajů ligy, pamětní listy k výročí 10 let turnajů ligy ve cvrčkovi. Čtyřiadvaceti nejlepším hráčům po 10 letech, budou předány i věcné ceny.
5. 2. 2011 od 13.00

v hotelu „KOMORNÍK“

„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XVI. Ročník
Tento turnaj je OPEN.
5. 3. 2011 od 16.00

v hotelu „KOMORNÍK“

II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2011

2. 4. 2011 od 16.00

v hotelu „KOMORNÍK“

III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2011
7. 5. 2011 od 17:00

v hotelu „KOMORNÍK“

„TURNAJ DVOJIC“ 3. Ročník
4. 6. 2011 od 14.00

v hotelu „KOMORNÍK“

„TURNAJ NADĚJÍ“ 6. Ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let.
Pro profesionální hráče turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji
předpokládaná. V hracím prostoru – jídelna v hotelu - po dobu turnaje
zákaz kouření.
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Placená, neplacená inzerce

KOUPÍM LES, PLATBA HOTOVĚ,
FORMALITY ZAŘÍDÍM.
Vykoupím kulatinu z těžby
za vysoké výkupní ceny.
Dlouholeté zkušenosti.
Prodej palivového dřeva (N. Bystřice)

tel. 608 162 446

Pracovní místo
– sociální pracovník v Nízkoprahovém klubu
ve Strmilově
Diecézní charita České Budějovice hledá na 0,5 úvazku sociálního
pracovníka pro práci s dětmi, komunikaci s charitou, vedení projektů. Podmínkou je splnění povinnosti vzdělání podle Zákona o sociálních službách tj.:
a)

VOŠ – v oborech zaměřených na : Sociální práci a sociální
pedagogiku, Sociální pedagogiku, Sociální a humanitární práci,
Sociální práci, Sociálně právní činnost, Charitní a sociální činnost nebo
VŠ vzdělání – bakalář nebo magistr nebo doktor – ve studijním programu zaměřeném na: Sociální práci, Sociální politiku,
Sociální pedagogiku, Sociální péči,Sociální patologii, Právo,
Speciální pedagogiku

NABÍDKA REKLAMNÍ PLOCHY

b)

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

kontakt: Roman Tlapák, Diecézní charita České Budějovice
tel.: 386 350 648

Vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552, e-mail: knihovna@strmilovsko.cz.
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