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4/2004
Milý čtenáři,
sledovat texty zpěváků i zpěvaček
populární hudby není nic moc
útěšného – již kdysi dávno kdosi
poznamenal, že pokaždé buď „on ji
má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona
ho má ráda a on ji nemá rád.
V nejlepším případě se mají oba rádi,
ale pak to má tak příšernou muziku,
že se to stejně nedá poslouchat“. Nu –
jsou na světě užitečnější starosti, než
dumat nad tím, co každý přeje
žárlivcům, když už to ví celý dům.
Čas od času se ale objeví
příslovečná bílá vrána. Před pár lety
nazpívala Helena Vondráčková píseň
s úžasným protipotratovým textem
„Dvě malá křídla tu nejsou“.
V poslední době pak prolétla médii
titulní píseň z alba Anety Langerové
„Spousta andělů“. Nemáme tušení, jak
to běží ve této části světa
„šoubyznysu“ – jestli má zpěvák
vůbec nějaký vliv na to, co bude
zpívat. Nepředpokládáme, že by texty
nutně musely vyjadřovat jeho osobní
přesvědčení. Zvláště, když si je sám
nepíše, tak to ani není dost dobře
možné.
Takovéto texty ale žijí svým
vlastním životem. Jestliže člověk
začne přemýšlet nad textem, osobnost
interpreta ustupuje do pozadí. Nějaký
vliv bude asi mít případná popularita
či kvalita provedení, ale mravní
kvality jen těžko. Netušíme, jestli
Aneta Langerová uznává existenci
andělů strážných, ale pro případné
posluchače to asi stejně nebude hrát
žádnou roli.
Až se s tou písní setkáš, milý
čtenáři, ať už v rozhlase, či z hi-fi věží
svých ratolestí, zkus se na chvilku
zaposlouchat a třeba Tě to zaujme tak
jako nás. Je škoda, že málo kdo chápe
život jako tajemství. Od ranního
probuzení až do posledních záchvěvů
bdělosti máme hlavu naplněnou
starostmi o to, co nás čeká. A přitom
všude okolo nás je někdo, kdo nám
chce pomáhat. Nevidíme je, neslyšíme
– anděly, kteří nedovolí náš pád. Těch
šancí dostat se z každého strachu a
pouště je víc, než bychom si mysleli,
právě proto, že nejsme sami. Ten náš
dům je prázdný jen na první pohled.

Je to tajemství. Je to něco, co se
nezachytí na fotoaparát, něco, co se
dost dobře nedá vysvětlit – ale jsou tu.
Kolem je spousta andělů, co nedovolí
tvůj pád. Ty je nevidíš, ty je neslyšíš,
jsou všude kolem, i když třeba spíš.
Nevím, jak Ti dát tu jistotu. Měj rád a
uvidíš, že kolem je spousta andělů.
Co to je anděl… Musí mít zářivě
bílé roucho a křídla? Nemohl by být
oblečený jako my? A nemohl by mít
tvář někoho, koho vlastně docela
dobře znáš? A co třeba – nemohl by
mít čas od času Tvoji tvář?! Měj rád a
uvidíš, že kolem je spousta andělů.
Andělský podzim Ti přejí Tvé
Strmilovské noviny
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zprávy Obecního úřadu
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Přípravy oslav 750 let obce Strmilov
Dne 29.9.2004 se na pozvání starosty
obce sešlo v zasedací místnosti
obecního úřadu 35 zástupců spolků,
organizací, firem, ale také drobní
podnikatelé a pamětníci, aby společně
s vedením obce a Kulturní komisí
přednesli své konkrétní představy o
tom, jak toto významné výročí v roce
2005 důstojně oslavit.
Byla to již druhá schůzky na toto téma
a všichni se shodli na základní
koncepci, která počítá s hlavní částí
oslav na 6., 7. a 8. května 2005
Nechceme dělat nějaké pompézní
oslavy, například pozváním známých,
ale také drahých umělců, cílem je, aby
všichni schopní a ochotní občané
Strmilova společně ukázali ostatním
spoluobčanům a také rodákům a
dalším hostům, co nejvíce z historie
obce, ale také to, jak žije Strmilov a
zdejší lidé v současné době a co může
nabídnout mladým i starším občanům

Proto se i touto cestou obracíme na
zástupce spolků, organizací, ale i
firem, aby do konce října předali na
obecní úřad k rukám starosty krátkou
písemnou zprávu, jaké konkrétní akce
připraví v rámci oslav 750 let obce
Strmilova. A to jak v termínu
hlavních oslav, tak po celý rok 2005.
Všechny organizace, firmy, ale i
jednotlivci, kteří mají co ukázat,
budou mít možnost prezentovat svoji
činnost, úspěchy, své výrobky a
služby, sbírky apod. na soustředěné
výstavce, která proběhne v sobotu 7.5
a v neděli 8.5. 2005 v předsálí Besedy
a Kulturního domu.
O všech dalších akcích k oslavám
bude veřejnost včas informována ve
Strmilovských novinách, v Listech
Jindřichohradecka, ale i na veřejných
zasedáních a místním rozhlasem.
Jaromír Krátký
Starosta obce

Upozornění soukromým
zemědělcům
Obecní
úřad
upozorňuje
soukromě hospodařící rolníky, na
zákon č. 252/1997 Sb. O
zemědělství ve znění pozdějších
předpisů. Podle tohoto zákona je
povinností
soukromých
zemědělců zaevidovat se na
Městském úřadu, živnostenském
odboru v J. Hradci a to do
30.4.2005.
K zaevidování na živnostenském
odboru je třeba vyplnit žádost
(obdržíte
na
živnostenském
odboru) a předložit výpis
z trestního rejstříku ne starší 3
měsíců. Pokud se soukromý
zemědělec do stanoveného data
nezaeviduje, jeho dosud platné
osvědčení zanikne do 5 let od
účinnosti zákona.

Z jednání obecního zastupitelstva:dne 23. září 2004

-

-

prodej pozemků v k.ú. Česká
Olešná Mudr. K. Malému
prodej
domu
č.p.
352
(„Pantoflíčkovo“)
veřejným
řízením firmě Nezdara pro zřízení
skladu a později i malé prodejny
instalatérských potřeb; za cenu
350 000 Kč
prodej pozemků u Komorníka

-

manželům
Svobodovým,
Vinklerovým a p. Jaroslavu
Ježkovi – pozemky v souvislosti s
jejich rekreačními objekty
výběr
firmy
Urbanistické
středisko Brno s.r.o. jako
zpracovatele
a
dodavatele
územního plánu obce Strmilov

Jako na každém zastupitelstvu,
i tentokrát pan starosta informoval o
dalším dění v obci a občané měli
možnost v diskusi vyjádřit své názory
a připomínky. Zastupitelstvo je vždy
s týdenním předstihem ohlašováno a
všichni jste na jednání srdečně zváni!
Zapsala L. Pecharová

Upřesnění ke sběru odpadových surovin v obci Strmilov
Oznamujeme občanům, že ve
sběrném dvoře v Zahradnické ulici
se každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od
14 do 17 hodin bezplatně vybírají
tyto odpadové druhotné suroviny:
- jakýkoliv i netříděný papír
- PET lahve roztříděné na bílé,
modré a zelené
- igelity všech barev
- hadry všeho druhu
- lednice, televize a ostatní

radiopřijímače
- baterie a akumulátory
- obaly od barev
Nevybírají se zde plastové hnědé
lahve a nádoby od olejů, kelímky od
tvarohů, jogurtů a podobné – to je
běžný domovní odpad do popelnic.
Větve se soustřeďují v prostoru
bývalého lomu na Kamenitém.
Kameny, cihly, zemina a podobný
pevný materiál se ukládá na místo

Hlásí se podzim,
začíná škola. Na
cvičáku připravujeme dvoje zkoušky pro naše psy.
Budou 23. října a
7. listopadu, vždy

v 16,30 hod. To se cvičí poslušnost,
stopy, obrana, zdolávání překážek.
Také si plánujeme další činnost,
vyměňujeme zkušenosti a bavíme se.
Vítáme každého do dobré party
pejskařů. Můžete přijít s jakýmkoliv
pejskem. Nerozhoduje rasa ani původ,
stáří, ani to, co zatím umí, nebo
neumí. Pouze nesmí mít kupírované
uši. Podle nového zákona na ochranu
zvířat č. 246/1922 Sb. ve znění
zákona 77/2004 je kupírování uší

určené po dohodě vedením obce pro
každý jednotlivý případ.
Na trávu a listí nemá obec žádný
vyhrazený prostor.
Bez odsouhlasení je každé vyvážení
považováno za založení černé
skládky a bude podle toho
postihováno.
Jaromír Krátký
starosta

Kynologický klub

od 8.00 hod.
Kdo má zájem chodit na cvičák
pravidelně, aby svého pejska připravil
na zkoušky, nebo ho naučil lépe
poslouchat, může přijít každé pondělí

považováno za týrání. Kdo by chodil
se psem s kupírovanýma ušima, je
považován za propagátora týrání
zvířat, a proto nemá přístup na žádné
kynologické akce, ani jako divák.

O tom, co chystáme v příštím
jubilejním roce vzniku Strmilova,
Vás budeme informovat po
upřesnění všech termínů na MSKS
i s ostatními organizacemi ve
Strmilově.
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„Martínkova“ knihovna, Internet a Týden knihoven
(4.10. 2004 -10.10.2004)
Nejen
k tradičnímu
Týdnu
knihoven
připravila Knihovna
Viléma Martínka ve
Strmilově
pro své
čtenáře a uživatele řadu akcí. Než je
začnu vyjmenovávat, vrátila bych se ještě
o dva měsíce zpět.
Prázdniny byly ve znamení velkých, i
když pro některé nezasvěcené trochu
skrytých
změn.
Především
na
Ministerstvu kultury vyslyšeli žádost
knihovny o dotaci na nákup ještě jednoho
počítače a spolu s ním i knihovnického
programového
vybavení.
Správnost
tohoto kroku se záhy
projevila při
rozjezdu další akce, o které chci
informovat a nyní mám možnost první
„akční“dny zhodnotit.
O jakou akci jde? Je to prozatím
zkušební provoz poskytování internetu
zdarma. Dlužno říci, že do tohoto
projektu bylo možno vstoupit rovněž díky
dalšímu
grantu,
který
poskytlo
Ministerstvo
informatiky
ČR
ve
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a
provoz Internetu po dobu tří let bude
hradit právě stát. Názory a předvídavé
hypotézy na „Internet zdarma“ byly před
touto akcí velice různé. Následky předčily
očekávání. Tato, dá se říci, v našich
podmínkách ojedinělá událost, se velice
rychle rozkřikla, především mezi mládeží.
Nastala lavina žádostí o místo u počítačů.
Mnohdy nestačí ani ty dva uživatelské a
dobu strávenou na internetu musím pro 12 osoby omezovat, aby se vystřídali
všichni zájemci. Potěšitelné je, že
výhodný internet využívají nejen děti , ale
i dospívající mládež a dospělí. Zájem
uživatelů je různorodý. Internet slouží jak
pro zábavu (hry, hudba, zábavné čtení
aj.), tak ke komunikaci (chat, e-mail), pro

účely zpravodajské a informační (noviny,
jízdní řády, volná pracovní místa,
otevírací doby institucí, školy, kontakty),
zájmu se těší i internetový obchod a
v neposlední řadě se více rozmohlo i
vyhledávání informací čistě vzdělávacího
charakteru (např. k referátům do školy,
odborné články z oblasti zdravotnictví,
životního prostředí apod. Má-li některé
z dětí či z dospělých zájem zavzpomínat
si na některé prázdninové, mimoškolní i
školní akce, najde na různých webech (o
kterých je většinou dobře informován)
fotografie nebo dokonce celé fotografické
galerie, na nichž najde sebe nebo řadu
svých známých. I taková místa na
Internetu jsou nyní (a stále budou ) hodně
v kurzu. Mohu tedy říci, že pokud padne
bariéra placení, které se omezilo pouze na
tiskový výstup, použití materiálu a běžné
knihovnické poplatky, zájem o Internet je
převeliký. Zatím. Jaká oblast zájmu na
Internetu bude později převažovat, nevím.
Na větší rozbor bude ještě čas. Potud tedy
zhodnocení dalších investic v tomto
směru do knihovny z mé strany.
• Internet zdarma se stal první z akcí,
která byla vyhlášena u příležitosti
Týdne knihoven, k ostatním se již
nebudu tak obšírně vyjadřovat. Zde je
jejich seznam. Probíhali v době od
4.10.2004 do10.10.2004, některé
trvají i déle a podrobnější informace
lze získat přímo v knihovně:
• Rozšíření výpůjční doby v době od
4.10.2004 – 10.10.2004
• Prominutí sankčních poplatků
• Internetové kurzy pro zájemce
zdarma
• Soutěž o nejhezčí záložku
• Vyhlášení a zveřejnění výsledků
ankety „Moje kniha“ (seznam

•

•

•

padesáti nejoblíbenějších knih je
k dispozici v knihovně nebo na
internetu)
7. 10.2004 – pracovní setkání
zřizovatelů
a
profesionálních
knihovníků regionu Jindřichův
Hradec v Suchdole nad Lužnicí
Do konce října v prostorách knihovny
trvá
částečná
expozice
dokumentárních fotografií Daniela
Šperla z původní zářijové výstavy
s názvem „…bez hranic“, která je
spojená s prodejem pohledů a
svíček. Výtěžek z této akce jde na
podporu občanského sdružení
DAGDA,
jehož
cílem
je
vybudování
a
provozování
terapeuticko-pobytové, kulturní a
vzdělání centra pro mentálně
postižené.
Knihovna samozřejmě také nabídla
svým čtenářům přes 150 nových
knih, jejichž tituly jsou k vidění
jednak ve vytvářené elektronické
databázi na počítači, ale i v tištěné
podobě

Závěrem bych chtěla poděkovat
vedoucím obchodů Jednoty a Flopu, které
poskytly věcné odměny výhercům
výtvarné soutěže „Bylo, nebylo?…“ o
nejlépe ilustrovanou strmilovskou pověst,
jejímž hlavním výhercem se stal Tomáš
Koutný z Palupína. Sborník ilustrovaných
pověstí lze shlédnout rovněž v knihovně.
Kdo nevyužil nabídku některých akcí
v knihovně , může se třeba jen přijít
podívat. Ráda si také poslechnu Vaše
připomínky a názory na naši knihovnu.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

Výtvarná soutěž Den bez aut
Děti z naší školy se pod vedením paní
učitelky Marie Klementové zapojily do 3.
ročníku výtvarné soutěže Den bez aut (22.
9.) a výborně tak reprezentovaly sebe i
školu. Tuto akci pořádala Fakulta
managementu VŠE, Policie ČR a ZUŠ.
Ve středu 6. října proběhla vernisáž
obrázků a vyhlášení vítězů v aule Fakulty
managementu VŠE v Jindřichově Hradci.
Dětské práce byly rozděleny do tří
kategorií - mateřské školy (30 prací), 1.-5.
třída (nejvíce zastoupená kategorie - 127
prací), 6.-9. třída (35 prací). Soutěže se
zúčastnily mateřské školy, 8 základních
škol a ZUŠ.
Každé z dětí, jejichž obrázky se dostaly až
na závěrečnou výstavu, dostalo při

příchodu malý balíček dobrot a hlasovací
lístek. Vyhlášení slavnostně zahájily
kytaristky a zpěvačky ze ZUŠ. Potom
vystoupil policejní mluvčí pan Beran. Ten
seznámil přítomné s akcemi, při nichž
Policie ČR spolupracuje s dětmi. V
letošním roce děti ze skautského oddílu z
Jindřichova Hradce počítaly spolu s
policisty auta zaparkovaná ve středu
města. Sčítání probíhalo 21.-23. 9. a 22. 9.
bylo ve městě opravdu o něco méně aut.
Na závěr se předávaly diplomy
nejúspěšnějším dětem. Ve 2. kategorii se
umístily Štěpánka Joklová, Lucie
Běhunčíková a Pavlína Razimová, ta
převzala ocenění osobně. Osobně si také
pro svůj diplom za úspěch ve 3. kategorii

přišli Petra Berková, Lucie Frühaufová,
Kateřina Hálová a Jan Ohrazda.
Po předání diplomů došlo k vyhlášení
absolutního vítěze z každé kategorie, toho
si děti vybraly samy mezi sebou. Při
vstupu na vernisáž obdržel každý mladý
umělec hlasovací lístek. Jejich úkolem
bylo najít nejhezčí obrázek z každé
skupiny. Autorkou nejkrásnějšího obrázku
mezi nejstaršími dětmi se stala Kateřina
Hálová a za svůj výkon byla odměněna
krásným chodským koláčem.
Po skončení předávání cen následovala
beseda se zástupci dopravní policie.
Všem dětem srdečně blahopřeji k
úspěchu.
L. Plachá
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Je volič zboží, které se dá koupit za státní peníze?
15 let žijeme ve svobodné zemi,
kde parlamentní demokracie je
založena na volné soutěži politických
stran. Každé čtyři roky se strany
střetnou ve volbách. I když ne
všechno funguje jak bychom si
představovali, je demokratický systém
zatím ze všech špatných ten nejlepší a
nejosvědčenější způsob spravování
státu.
Média – novináři, ti „hlídací psi
demokracie“, by měli přinášet
rozličné, odlišné, ale seriózní a
objektivní informace, poukazovat na
špatné ale i dobré. Především proto,
aby si občan-volič mohl udělat svůj
vlastní názor na dění v zemi a na ty
,kterým dal ve volbách svůj hlas a
kteří tuto zemi z jeho vůle spravují.
Bohužel
v poslední
době
lze
pozorovat
v
médiích
velkou
uniformitu a velkou mediální
manipulaci. Média určují normu jak
čemu říkat, jak co pojmenovat, co si
myslet. Odlišný názor vadí a diskuse
přestává být možná. A tak se z
„hlídacích
psů“
stává
nástroj
vládnoucích garnitur. Letošní rok je
na volby štědrý. V květnu se konaly
první
volby
do
Evropského

parlamentu. V listopadu nás čekají
volby do krajských zastupitelstev a v
některých volebních obvodech do
Senátu PČR. Volební vítězství ČSSD
v parlamentních volbách v r. 2002
bylo založeno na lži. Vladimír Špidla
sliboval všechno všem a na dotaz, kde
na to vezme odpovídal: „Zdroje tu
jsou“. Zapomněl dodat kde: v kapsách
daňových poplatníků. Po totálním
volebním fiasku ČSSD ve volbách do
EP byl pan Špidla odejit z vedení své
strany na post eurokomisaře. Leckdo
z nás už se v koutku duše zaradoval a
zadoufal, že dojde na vypsání
předčasných voleb do PS PČR. I
kdepak. Velký zákulisní manipulátor
Gross, za vydatné pomoci koaličních
stran, slepil co se před několika dny
rozpadlo. Bohužel s jediným cílem:
Přežít za každou cenu dva roky a
udržet se u moci do řádných voleb
v roce 2006. A tak se vlastně stala
jediná změna a to ta, že se Špidlovo
„Zdroje tu jsou“ změnilo na: „Zdroje
nejsou, ale my si je najdeme“.
Doprivatizujem,
rozfofrujem,
zadlužíme.
A protože je před volbami,
postupuje se podle ověřeného scénáře.

Začnou se kupovat hlasy – přidá se
státním zaměstnancům, vyrobí se
několik afér na nejsilnější opoziční
stranu a dál a dál se budou rozhazovat
miliardy bez ohledu na ekonomický
výkon země. Naskýtá se otázka jak
dlouho ještě? Odpověď mají v ruce
voliči.
Ve volbách do Evropského
parlamentu odevzdalo ve Strmilově
30% zúčastněných voličů hlas ODS.
Přinejmenším tito lidé mají právo
vědět, že ODS ve Strmilově funguje
(přestože není v tomto volebním
období ve vedení obce zastoupena) a
není jí lhostejné dění ani v obci, ani
v kraji, ani ve státě. A proto si
dovolujeme, alespoň vždy před
volbami, prezentovat své názory a
postoje ve SN i když pokaždé
narážíme na nechuť naše příspěvky
otiskovat.
Voličům ODS děkujeme za přízeň
a těm ostatním vzkazujeme: Nenechte
se koupit, kupují si Vás na dluh. A
hádejte kdo ten dluh bude muset
zaplatit?
Hodně štěstí
Dagmar Běhounková
MS ODS

Odpověď redakce: Nechuť otiskovat články politického charakteru neskrývám. Každý redaktor se snaží o noviny zajímavé a čtivé. A
když vám čtenáři říkají, že je politické články nezajímají, těžko najít chuť k jejich otiskování… Čím více budu mít čtenářských ohlasů,
tím snadněji se budu rozhodovat při výběru článků.
J. F. Pechar

YMCA Strmilov Vás
zve na přednášku!

Keňa
vyprávění s diapozitivy o
pobytu, práci a cestách po
této východafrické republice

Štěpán Janča
farář evangelické církve
v Orlové

Pátek 12. listopadu
od 19.00
Strmilov, sál Beseda

Garissa – město na samé
somálské hranici. Náš přítel
Meshack tam učil na malé misijní
škole. Bydleli jsme u něj skoro
měsíc a moc se nám tam líbilo.
Městečko jako z divokého
západu. Kvůli banditům se
posledních stopadesát kilometrů
jezdí
jen
s
vojenským
doprovodem.
Ulicemi
se
procházejí krávy a okusují
trhovcům
jejich
pracně
vypěstovaná rajčata. Voda se
nabírá přímo z bahnitého proudu
řeky Tana a rozvážejí ji děti s
oslími povozy. Je to oblast
muslimská, po nás křesťanech
nejednou malé děti házely
kamením.
Za doktorem jsme chodívali
do místní nemocnice – rozlehlého
areálu přízemních budov v
polopoušti na kraji města. Mezi
budovami
tábořili
příbuzní
pacientů, kteří obvykle se svým
nemocným přicházejí a vaří mu,
perou a podobně se starají; spolu
s nimi tu byly samozřejmě jejich

děti a kozy a
velbloudi
a
různá
další
havěť. Všechno
se tu svorně
páslo
na
odpadcích
z kuchyně. A divoce vypadající kočky
odpočívaly na čerstvě ustlaných
postelích v porodnici.
Řeznický krám v Garisse bylo místo
se zvláštní atmosférou. V muslimské
oblasti nekoupíte vepřové, zato jsou
háky plné exotického velbloudího.
Skladuje se bez ledniček – to je
nedostižný sen většiny místních
obchodníků (s výjimkou chladicích
boxů firmy Coca-cola, ty se vám pod
nohy pletou na každém kroku) – jen v
jakési voliéře z husté síťoviny, která
slouží jako ochrany zboží před
neodbytnými mouchami. Vedle háků s
masem na skobičce o něco decentnější
visí portrét prezidenta tak, jako ostatně
skoro v každé veřejně přístupné
místnosti. Těžko posoudit, je-li to výraz
úcty...
(Ze vzpomínek Š. Janči)
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Chcete být „in“ – hrajte Paintball (…a nebo alespoň čtěte, ať víte, co to je!)
(Paintball = z angličtiny: paint = barvit, ball = kulička)

Slovník (v tomto případě Diderot) vám
řekne, že paintball je bojová hra, při níž
protivníci po sobě střílejí barvicími náboji
(želatinovými kuličkami). Neřekne vám
ale, že to je hlavně naprosto skvělá hra
pro všechny lidi, kteří jsou dost staří na
to, aby dodržovali pravidla a neohrožovali
tak sebe či někoho jiného. V takovém
případě mohou za přiměřený peníz ti
starší zavzpomínat na vojnu a ti mladší
(společně s civilkáři a modroknížkaři) si
na ní alespoň zahrát.

Střílí se kuličkami velkými asi jako
třešeň, naplněnými barvou. Z pistolí
je vytlačuje
na vzdálenost
cca 30-50 metrů stlačený
plyn.
Veškeré potřebné
vybavení (náboje, zbraně,
oblečení,
chrániče na
obličej a barevné šátky
na odlišení družstev) zajišťuje firma.
Po nezbytném poučení o pravidlech a
bezpečnosti, kdy každý účastník podepíše,
že hraje na vlastní riziko, se celá skupina
rozdělí do družstev, v našem případě
červení a modří (na černobílém obrázku
to není vidět, ale červené družstvo mi
silně připomínalo pionýrský oddíl). Druhy
„bitev“ jsou různé – deathmatch
(„smrtelný zápas“), kdy je z boje vyřazen
každý, kdo je zasažen do jakékoliv části
těla (viz obrázek – zásah do ramene).

K zahájení nového školního
roku v MŠ Strmilov
Nástup do MŠ je pro mnohé děti
významným obdobím jejich života.
Jak toto první odloučení zvládnout?
Jak to udělat, aby se rodiče nemuseli
bát umístit své dítě do MŠ? Pár dobře
míněných rad:
Je třeba, aby dobře a především
mnohými způsoby rodič dítěti
vysvětloval, proč bude docházet do
školky, co se tam bude dít, jaké tam
může objevit radosti či těžkosti,
kamarády a zážitky.
Nástup do školky by měla celá
rodina
vnímat
jako
jakousi
mimořádnou událost. Společně se do
školky těšit a dítěti říci pravdu, kdy
půjde ze školky domů. Nezapomínat
na to, že samotný pobyt mimo domov
s novými podněty je pro dítě velmi
psychicky a fyzicky náročný a proto
po příchodu z MŠ ponechat dítěti
dostatek času na volnou hru v
domácím prostředí s rodinou. Při horší
adaptaci dítěte v cizím prostředí
mohou rodiče dát dítěti s sebou do
školky něco, co by mu připomínalo
domov a co by mohlo mít nenápadně
s sebou ve třídě. Po domluvě s
učitelkami MŠ je možná též postupná

adaptace na nové
prostředí ve školce. Z
počátku je možný
kratší pobyt rodičů ve
třídě spolu s dětmi,
postupné prodlužování
samostatného pobytu
dítěte ve školce tak, až
se s prostředím a s
novými
kamarády
zcela sžije. Pobyt
dítěte v předškolním
zařízení je nepochybně
pozitivní pro další
vývoj a přípravou na
školní
docházku.
Přejeme si, aby se
dětem ve školce líbilo,
rády ji navštěvovaly a
s
rodiči
jsme
připraveny
na
individuální přístup k
dětem při konkrétních
potížích při adaptaci na
nové prostředí.

Kolektiv učitelek
MŠ Strmilov

Neplatí zásah do
zbraně a odražená
rána.
Velice
rychle se ukazuje,
že
chrániče
obličeje
jsou
nezbytnou
součástí, protože
zásahy do hlavy
nejsou řídké (viz
obrázek vpravo
dole – chránič
obličeje). Další
možností je boj o vlajku, kdy je cílem
nezasažen ukrást soupeřům jejich zástavu
a stále nezasažen se s ní vrátit k vlastní
zástavě. I zde platí pravidlo, že každý
zásah je smrtelný. Poslední variantou,
kterou jsme zvolili, bylo cosi, co bych
zpětně nazval „Rambo“ – tedy „střílej,
dokud máš něco v zásobníku, protože jsi
nesmrtelný“. Dlužno
dodat, že zásobník je
na 200 nábojů a rána
zblízka způsobuje i
přes
několikerou
vrstvu oblečení slušné
modřiny.
J.F.Pechar

Mnozí z vás si asi na začátku letošního školního
roku uvědomili, že od rozšíření a modernizace
školy uplynulo již 10 let. V tomto jubilejním roce
se nám podařilo školu dále vylepšit – vybudováním
plochy, kde mohou žáci pobývat na čerstvém
vzduchu o velké přestávce a také realizací
přístřešku, který chrání přespolní děti při
nepříznivém počasí před deštěm. I školní pozemky
dostaly nový kabát. Chceme na tomto místě
poděkovat především Obecnímu úřadu za bohatou
podporu a sousedům školy za trpělivost při stavbě.

Všechny pak srdečně zveme na

ŠKOLNÍ
AKADEMII
3. listopadu
00
v 18,
v sále Beseda.
Učitelé a žáci ZŠ Strmilov

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

Volejbalový turnaj ve Strmilově
Dne 28.srpna 2004 se ve sportovní hale ve Strmilově konal již tradiční
volejbalový turnaj, který pořádal VK EGE České Budějovice spolu s
Jiskrou Strmilov. Kromě pořádajícího mužstva EGE se turnaj zúčastnila
ještě mužstva Volejbal Brno, Supervolley Wels z Rakouska a Junioři ČR

PRO POBAVENÍ
°C
15
10

Obyvatelé Španělska zapínají topení

5

Vidíte svůj dech
Řekové se nekontrolovatelně třesou
Švédové si jdou zaplavat

Výsledky a pořadí
l. Junioři ČR 2:1
EGE 2:0
Brno 2:0
Wels
2. EGE
1:2
Junioři 2:1
Brno 2:0
Wels
3. Brno
0:2
Junioři 1:2
EGE 2:1
Wels
4. Wels
0:2
Junioři 1:2
Brno 0:2
EGE
Turnaj byl velmi kvalitní. Účastníci si pochvalovali naši sportovní halu i její
zázemí. Je velká škoda, že se ve Strmilově nenašlo více diváků, protože
vidět podobná utkání nemají možnost ani mnohem větší města.

2
0

-2

Srdečně mezi námi vítáme nové žáky a žákyně.
Ve školním roce 2004/2005 do 1. třídy nastoupili:
Filip Bláha (Strmilov)
Jan Dvořák (Strmilov)
Nela Hanušová (Strmilov)
František Hanzal (Strmilov)
Jan Horváth (Strmilov)
Nikola Hubertová (Česká Olešná)
Tereza Kaslová (Strmilov)
Daniel Kos (Palupín)
Nikola Lovětínská (Strmilov)
Linda Mácová (Strmilov)

Zdeněk Nechvátal (Palupín)
Martin Novák (Strmilov)
Vladimír Pacal (Strmilov)
Marek Přibyl (Strmilov)
Štěpán Přibyl (Strmilov)
David Razima (Strmilov)
Jakub Sedlák (Strmilov)
Jan Sláma (Strmilov)
Patrik Smetana (Strmilov)
Nikola Šubová (Strmilov)
Za kolektiv učitelů
Mgr. Jindřich Kejval, ředitel školy, Mgr. Lenka Hronová, třídní učitelka
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-7

-10

-12

Gratulujeme

-15

Dominiku Hačkovi a Radimu Koutnému

-20

nejlepším střelcům ve svých skupinách
v sezóně 2003/2004

-23

A jak si v celkově vedli fotbalisté ze Strmilova?
Minižáci B – 2. místo (za Dačicemi)
Mladší žáci – 2. místo (za J.Hradcem)
Starší žáci – 3. místo (za Kunžakem a S. Hobzí)
Dorostenci – 6. místo (K. Řečice, Stráž, Buk, Deštná, Lásenice)
Muži B – 3. místo (po Deštné a Cizkrajově)

-25

-28

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-30

Jedni za osmnáct a druzí …
Děje se bohužel stále dál,
že jeden druhého tupí a snižuje
a snižovat bude, jaký žal.
Z toho pak jsou války – rozbroje.

Marné je tomu překážky klást,
co věky funguje nelze hned skácet,
zvláště, když jedni za osmnáct
a druzí jsou bez dvou za dvacet.

Petr Jankovský
A optická hříčka s filosofickým podtextem
na závěr: Kolik vidíte kostek?
Tři ? Správně!
Pět? Také správně!
V perspektivě jde jen úhel pohledu.
(a nejen v perspektivě…)

Co se děje
Řekové si oblékají svetr (pokud ve
skříni nějaký najdou)

-35

-40

-45
-60

Italská auta nejdou nastartovat
Voda zamrzá
Plánujete si dovolenou v Austrálii
Švédové si oblékají tričko
Politici se začínají strachovat o
bezdomovce
Britská auta nejdou nastartovat
V Murmansku zamrzá vodovod
Řekové hořce pláčou
Švédové si pochutnávají na zmrzlině
Finové si jdou zaplavat
Slyšíte svůj dech
Politici začínají mluvit o
bezdomovcích
V Kodani zamrzá vodovod
Španělé si plánují dovolenou na jihu
Francouzská auta nejdou nastartovat
Plánujete si dovolenou v Mexiku
Kočka si vynucuje spát s vámi ve vaší
posteli
V tom mrazu se nedá lyžovat
K nastartování auta potřebujete
pomocnou baterii
Plánujete si dovolenou na Sahaře
Americká auta nejdou nastartovat
Obyvatelé Aljašky si oblékají tričko
V tom mrazu se nedá bruslit
Německá auta nejdou nastartovat
Když mrknete, zamrznou vám oči
Můžete si odříznout dech a postavit z
něj iglú
Španělé přestávají existovat
Kočka si vynucuje spát s vámi ve
vašem pyžamu
Politici ve skutečnosti nedělají nic pro
bezdomovce
Švédi odhazují sníh lopatou se
střechy
Japonská auta nejdou nastartovat
V tom mrazu se nedá myslet
K nastartování řidiče potřebujete
pomocnou baterii
Plánujete si dvoutýdenní horkou
koupel
Švédská auta nejdou nastartovat
Řekové mizí
Švédové si zapínají knoflík u krku
Finové si oblékají svetr
Vaše auto vám pomáhá plánovat
dovolenou na jihu
Horká debata v parlamentu zamrzá
Ovyvatelé Aljašky zavírají okénko
WC
Peklo zamrzá
Lední medvědi se stěhují na jih

Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 400 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
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Milí rodiče,
Se začátkem nového školního roku přicházíme
s širokou nabídkou zájmových kroužků pro vaše
děti. Domníváme se, že smysluplná náplň volného
času je nejlepším způsobem, jak se vyhnout
nebezpečím dnešní doby (drogy apod.) a přitom
umožnit dětem prožití hezkých chvil, při kterých se
mohou i něco zajímavého naučit.
Chtěli bychom připomenout, že všechny kroužky
uvedené v následující tabulce jsou pro děti
zdarma, což vůbec není při srovnání se ZŠ
v okolních obcích pravidlem. Již vůbec pak není
pravidlem, že učitelé vedou kroužky ve svém
volném čase a (jak je v naší škole již mnoho let
zvykem) bez nároku na honorář
Mgr. Jindřich Kejval, ředitel školy

Kroužek
Flétna
Flétna
Flétna
Flétna
Německý jazyk
Německé divadlo

ročník
4.+5.
5.+6.
1.+2.
7.+8.
7.+8.
5.+6.

Práce s počítačem
Práce s počítačem
Internet

5.
6.
5.-9.

Anglický jazyk

7.+8.

Termínová listina turnajů ve Cvrčkovi
23.10.2004 od 16,00 – hospoda Ve Mlejně
III. Turnaj „O krále Strmilovska“ Liga 2004

Ruční práce
Florbal
Florbal
Ruský jazyk
Mladý zdravotník
Pohybové hry
Pohybové hry
Katolické náboženství
Katolické náboženství
Katolické náboženství
Biblický kroužek
Biblický kroužek

4.+5.
6.
7.+8.
dle dohody
4.+.5.
3.-5.
1.-.2.
1.-4.
5.-6.
7.
1+2.
3.-6.

27.11.2004 od 16,00 – hotel Komorník
IV. Turnaj „O krále Strmilovska“ Liga 2004
Závěrečný turnaj Ligy 2004. Vyhlášení
celkových výsledků Ligy 2004
8.1.2005 od 16,00 – hotel Komorník
I. Turnaj „O krále Strmilovska“ Liga 2005
Úvodní turnaj Ligy 2005
19.2.2005 od 13,00 – hotel Komorník
I. Turnaj „O krále Strmilovska“ Liga 2005
„Strmilovský pohár“ X. ročník
Tento turnaj je „Open“
2.4.2005 od 16,00 – hotel Komorník
II. Turnaj „O krále Strmilovska“ Liga 2005
11.6.2005 od 14,00 – hotel Komorník
„Turnaj nadějí“ 0 ročník
Pořádaná k výročí 750 let založení obce
Strmilov
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od 0
do 18 let
Změna termínů a místa konání vyhrazena.
Deset dní předem budou turnaje prezentovány
na dostupných plakátovacích plochách
Info: Sláva (607 907 978)

termín
Po 12,25-13,10
Po 13,25-14,10
Út 11,30-12,15
Čt 13,25-14,10
Út 7,00-7,30
Po 14,30-15,30
(leden-duben)
Po 12,25-13,10
Út 13,15-14,00
Po 13,30-15,30
Út 12,40-13,10
St 12,30-14,30

Út 7,00-7,30
Čt 7,00-7,30
Út 12,45-14,00
St 12,15-13,30
St 13,30-14,30
dle dohody
Út od 14,00
Po 13,00-13,45
dle dohody
St 11,30-12,15
St 12,30-13,15
St 13,15-14,00
Út 11,30-12,15
Út 12,25-13,10

vedoucí
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Pecharová
Pecharová
Pechar
Pechar
Hronová,
Zemanová,
Grünová,
Pleningerov
á, Pecharová
Knotková
Hronová
Bílá
Bílá
Šerý
Šarochová
Grünová
Hronová
Berkovský
Berkovský
Berkovský
Pechar
Pechar

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země…
Učili jste se někdy na
nějaký hudební nástroj?
Určitě ano! A myslíte si,
že už dávno neplatí „Co
Čech,
to
muzikant“?
Nenechte se mýlit. Udělali
jsme malý průzkum po
Základní
škole
ve
Strmilově a zjišťovali
jsme, kolik dětí se
v současné době soustavně
na nějaký nástroj učí. A
není jich málo. Posuďte
sami:

Vyučující
L. Plachá

Nástroj

Flétna
Housle
J. F. Pechar
Kytara
Ing. M. Paulát Klavír
ZUŠ J. Hradec Klavír
Akordeon
Klarinet
Violoncello
Flétna
Studená
Klavír
Kytara
celkem
7 nástrojů

Počet
dětí
24
1
27
4
2
2
1
1
1
1
1
65 *)

*) jedno dítě může hrát na více nástrojů

Přibyli mezi nás noví spoluobčané:

Šárka Beranová,
Adam Povolný
Karin Baránková
Klára Pacholíková
Natálie Bártů

Vítáme vás!
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Nad starými obrázky…
Také rádi prohlížíte staré zažloutlé
pohlednice a fotografie? Nemyslím ty,
na kterých „pase koníčky“ baculaté
děťátko, vy nebo někdo jiný z vaší
rodiny, ani ty, na kterých se toporně
usmívají pánové ve fraku a korpulentní
dámy v klobouku, ale fotografie starých
ulic a domů. dávných slavností, lidí,
kteří pracují nebo se baví, obrázky,
které umí vyprávět, jaké to bylo tenkrát,
jak se žilo kdysi. Fotografie starého
Strmilova si můžeme prohlédnout v
hospodě U Jendy nebo v místní
knihovně i na internetu. Knihovnice
Vlasta Vondrušová zachránila mnohé
staré fotografie před úplnou zkázou,
protože jim dala elektronickou podobu.
Sbírku fotografií a pohlednic
Strmilova založil asi už první
strmilovský kronikář František Valenta,
nebo Vilém Martínek, jehož syn
Vlastimil byl výborný amatérský
fotograf. Pod nejstarší fotografii Vilem
Martínek
napsal:
„jeden
z
nejmalebnějších pohledů na Strmilov z
roku 1876 (fotografováno 1. října).
Originál jest majetkem p. Hajnýho
Antonína, bydlícího v domě č.p. 259."
Fotografickou
přílohu
kroniky
doplňuji mnoho let, někdo fotografie
obci věnuje, někdo je zapůjčí k pořízení
kopie, originál pak vrátím. V příštím
roce naše obec oslaví 750 let své
písemně doložené existence a knihovna
Viléma Martínka chce k této příležitosti
pořádat výstavu Podoba starého
Strmilova. Obracím se proto na vás,
čtenáři Strmilovských novin, s prosbou
o zapůjčení fotografií, předem děkuji za
ochotu a slibuji, že je co nejdříve
vrátím. Děkuji všem, kteří už fotografie
do kroniky věnovali nebo zapůjčili.
S majiteli fotografií a s pamětníky
často odhadujeme stáří fotografií a
někdy i jména zobrazených lidí. Z
mnoha dárců mohu bohužel jmenovat

jen některé. Paní Lenská a Krafková
věnovaly do kroniky fotografie
muzikantů, paní Karásková darovala
fotografii z dožínkové slavnosti. Před
neznámým domem stojí vyzdobený
žebřiňák, na něm muži a ženy v krojích,
nápis MSRD Strmilov (Místní svaz
rolníků a domkářů) je dobře čitelný.
Paní Jebavá zapůjčila fotografii
nákladního auta s loukoťovými koly, na
korbě se šťastně usmívá několik lidí,
možná se tehdy chystali na výlet.
Přestože jsou jejich tváře jasné, nikoho
jsme nepoznali. V. Martínek r. 1930
zapsal: „Během roku pořádáno několik
autovýletů na Lanštýn, Vranov, Marků
kámen na Macochu, na Hlubokou."
Fotografie však bude asi starší.
Už v r. 1923 žádal Jan Kubíček čp.
84 o povolení provozovat pravidelnou
autodopravu do J. Hradce. Zda dostal
povolení, nevím, ale podle kroniky byla
první jízda státním autobusem na lince
Strmilov - Kunžak J. Hradec až v r.
1933. 0 Janu Kubíčkovi najdeme v
kronice pouze několik kusých zpráv. V
r. 1930 „Známý závodník Kubíček,
který zde vyrostl se svojí matkou,
vystavuje v hostinci Jos. Ludvíka
vítězný věnec jako trofej při závodění.
Mistr závodění Jan Kubíček si zasloužil
právem vavřínový věnec.“ V zápise z r.
1933 se dozvídáme, že jel přes Strmilov
na závody do Polska a že se zúčastnil
závodů v Brně v r. 1935 získal l. cenu
na vzdálenost 1000 mil. Strmilov
navštívil ještě v roce 1939, ale víc se o
něm nedočteme. Kdo byl Jan Kubíček?
Má někdo fotografii úspěšného
strmilovského závodníka?
Paní Jůnová mi půjčila pohlednici
"Pozdrav ze Strmilova - Na Podolí."
Před obchodem (nyní potraviny Olga)
stojí několik desítek lidí, v pozadí je
zahrada s dnes už neexistujícím domem
J. Fialy. Vydala ji Strmilovská tržnice

Za jak dlouho si příroda
poradí s našimi odpadky?

pouti, při jízdě autem, autobusem… Je to
stále to samé: nejprve zívání, únava,
slinění, pocit chladu či horka, pak přichází
pokles krevního tlaku, závrať, nevolnost,
zvracení. Jak a proč vlastně kinetóza
vzniká? Příčinou je nesoulad mezi vjemy
oka a vnitřního ucha. Prostřednictvím očí
nám zrak hlásí, jak vypadá okolní svět,
který je zdánlivě v klidu. Centrum
rovnováhy ve středním uchu však hlásí
pohyb.. Centrální nervová soustava je
„zmatená a dochází k podráždění
vegetativního nervstva.
Důležité je od těchto příznaků odvést
pozornost – dýchat čerstvý vzduch,
nehýbat moc hlavou, povídat si se
sousedem, zavřít oči a pokoušet se usnout.
A jako prevence – např. kinedryl, či jiný
z mnoha léků, které koupíte v lékárně.
Za informace z materiálů Červeného
kříže děkujeme p. L. Svobodovi.

Tedy – s těmi „obyčejnými“, co se nad
nimi kolikrát ani moc nezamýšlíme a s
klidným srdcem je odhodíme třeba někde
v lese.
- Nedopalek cigarety: kromě papíru
obsahuje dehet, benzen, olovo… To
vše zůstane v půdě 1-2 roky
- Žvýkačka:
obsahuje
řadu
syntetických přísad, které zůstanou v
půdě desítky let.
- Plechovka od nápoje: desetiletí.
- Igelitová taška: až 300 let
- Sklo: tisíciletí

Mořská nemoc nejen z moře!
Tzv. kinetóza, známá právě jako
mořská nemoc, není „výsadou“ jen
námořníků. Zažila ji totiž dozajista
většina dětí i dospělých – na kolotoči, na

dopisnic Vilouš Martínek (l907 – 11).
Nejstarší pohlednice - dopisnice
Strmilova vydával J. Hanek Jindř.
Hradec a Josef Mauer Strmilov, od 20.
let je vydával František Lahodný,
majitel
papírnictví
na
náměstí
s amatérskými fotografiemi Brabce,
Ratolístky a Fanouše Kováře, od 30. let
Rudolf Skuhra, prodej tabáku (foto
amat. Jan Frühbauer) a Rudolf Češka
papírnictví ( foto Miloš Zelenka). Na
pohlednicích můžeme sledovat proměnu
Strmilova v uplynulém století. V.
Martínek vydal také pohlednici Hrady a
zámky v okolí Strmilova, nákladem K.
Dvořáka byl vydán Pozdrav z Leštiny a
V. Čermák vydal pohlednici s obrázkem
Komorníka. Pochází vydavatel z rodiny
JUDr. J. Čermáka, který v r. 1938
postavil u Komorníka první chatu, nebo
se jedná o pouhou shodu jmen?
Staré fotografie a pohlednice
vybízejí k otázkám, jsou pozdravem
minulosti a dokumentem své doby.
Spanilomyslnou slečnu Aninku potěšil
před sto lety pozdrav ze Strmilova a my
se dnes divíme, že dům čp. 4 měl tehdy
balkon a pamětníci nám řeknou, že v
něm bydlel truhlář Voborník. výborný
muzikant.
Milí čtenáři, nenašla by se u vás v
rodinném albu nebo jen tak v šuplíku
zapomenutá stará fotografie? Dědeček
pohání koně nebo kravky zapřažené
v žebřiňáku, cvičení sokolů, orlů nebo
spartakiáda, masopust, žně, pouť,
průvod o Božím těle… Až donedávna
nebyla v kronice fotografie orlovny a
fotografie starého kulturního domu tam
dosud chybí. Možná by stačilo otevřít
zaprášené album… a výstava fotografií
bude s vaší pomocí bohatší a
zajímavější.
L. Kubáková, kronikářka
(Fotografie můžete donést na obecní
úřad, do knihovny nebo kronikářce)

"Ještě jsou
mezi námi
slušní lidé"
Starší občan z Malého
Jeníkova touto cestou
děkuje poctivému nálezci,
který odevzdal nalezené
náramkové hodinky.
Všichni si přejeme, aby
takovýchto lidí bylo mezi
námi stále více!
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