Strmilovské noviny
3/2004
Milý čtenáři,
po deštivých dnech dnes opět
vykouklo sluníčko a pokojně shlíží na
to naše lidské hemžení. Co už toho
vidělo a co ještě uvidí! Nu, teď se
kouká na reklamní spoty jednotlivých
politických stran, které se nás chystají
prostřednictvím
svých
zástupců
reprezentovat v „tej Evropě“. No, to
má tedy pokoukání… Ještě, že jsou
na světě ještě jiné věci, než politika.
No – možná nejsou. Vždyť snad
všechno jsou věci, které jsou politické
v tom nejlepším smyslu tohoto slova
– totiž týkají se „polis“, tedy obce, ve
které žijeme. Politik, to je prostě
člověk, který se stará o obec, kde žije.
A v tomto slova smyslu jsme
„politiky“ my všichni. Každé naše
jednání se nějakým způsobem dotýká
života naší obce. Dokonce i to, že se
na všechno vykašleme a budeme se
starat jen a jen o sebe, tak i to se
dotkne života obce. Cožpak, když
takhle potkáte někoho, kdo se na celý
svět mračí jako kakabus a nikdy
nepřidá ruku ke společné práci, že to
na Tebe, milý čtenáři, nemá vliv?! I
má. Dobrou náladu to pokazí a jeden
to pak v sobě nese dál.
Tady začíná všechno dobré i
všechno špatné – u dobré myšlenky,
kterou si nenecháme pro sebe, u
dobrého slova, které druhému
řekneme u dobrého skutku, kterým

druhému pomůžeme.
V tu chvíli se stáváme
dobrými
politiky,
protože jsme udělali
něco dobrého pro
svou „polis“, pro
svou obec.
Žijeme ale v globalizovaném
světě.
Naší „polis“ už není
jen Strmilov, Palupín,
Leština
či
Malý
Jeníkov.
Otravný
opilec na nádraží Ti,
milý čtenáři, zkazí
dojem z Jindřichova
Hradce či Prahy.
Špatné
počasí
a
„číšník – loupežník“
zkazí dojem z Chorvatska. A nebo Ty,
milý čtenáři, potěšíš
někoho svým úsměvem někoho v Hradci, Praze nebo na
Istriji.
Nedohlédneme
na
všechny
důsledky
svých skutků – těch
dobrých, ani těch
špatných. Ale selský
rozum dá, že důsledkem těch
dobrých bude dobro a zlých zlo – a co
chceme, aby vládlo mezi námi?

Dobro v Tobě i okolo Tebe
i dobrou ruku ve volbách
Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny

Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Strmilov podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
oznamuje :

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 11. června 2004 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 12. června 2004 od 8,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Strmilově a to pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu ve Strmilově, Palupíně, Malém Jeníkově a Leštině.
Ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v zámku v České Olešné pro oprávněné občany s adresou trvalého
pobytu v České Olešné.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Hlasovací lístky spolu s poučením budou každému oprávněnému občanovi doručeny do místa bydliště nejpozději tři dny
před konáním voleb.
Ve Strmilově dne 24.5.2004
Jaromír K rátký
Starosta obce
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Ze zasedání
Zastupitelstva obce
dne 20.5.2004
- schvaluje prodej pozemku p. J.Hajnému,
Malý Jeníkov
- neschvaluje prodej pozemku p. Blechovi
a p. Pokorné, k.ú. Leština (zůstal by malý
prostor pro dopravní obslužnost)
schvaluje
prodej
pozemku
p. D. Markovi, k.ú. Leština, s věcným
břemenem
vyslovuje
souhlas
s územním
rozhodnutím na výstavbu domku a chat
v k.ú. Leština – D. Marek

- schvaluje prodej pozemku v Č. Olešné
p. Z. Houserové
- schvaluje pronájem pozemku obce
manželům Pokorným – Č. Olešná
- schvaluje záměr prodeje parcel pod
Hlubokým na garáže
- schvaluje rekonstrukci místního rozhlasu
v Č. Olešné
- schvaluje výstavbu a úpravu vykládací
rampy u kuchyně ZŠ a zemních izolací
části budovy nové školy
- schvaluje hodnotu dárků při vítání dětí
do života – 2 000 Kč na dítě
- schvaluje závěrečný účet a hospodaření
obce Strmilov za rok 2003 bez výhrad

- bere na vědomí dotaci od státu na
internetizaci knihovny
- bere na vědomí usnesení Ústavního
soudu o ústavní stížnosti manželů
Povolných – Ústavní soud potvrdil
rozsudky soudů nižších instancí
- ukládá k dalšímu řešení místní
komunikace do „Olší“ – projednávání
návrhů manželů Vonkových
- bere na vědomí poděkování spolků a
organizací za finanční příspěvek od obce
- bere na vědomí informace starosty o
hlavních investičních akcích a o dění
v obci
zapsala L. Pecharová

Křižovatka Evropy.
1. května 2004 jsme slavně vstoupili do
Evropy. Ale kamže jsme to vlastně „byli
vstoupeni“? Tam, kam nás kdysi přivedl
praotec Čech, kde panoval svatý Václav,
symbol národa a státu, který je po staletí
programem Čechů v bojích za národní
přežití a nadějí pro budoucnost.Kde
nejvýznamnější vládce tehdejší Evropy
Karel IV. založil Universitu toho druhu
první v Evropě. Tady Mistr Jan Hus
položil základ našeho jazyka a
písemnictví. Celým svým působením byl
ztělesněním bojovníka za svobodu
projevu. Ve výčtu mimořádných a
vyjímečných lidí evropského formátu
bychom mohli pokračovat až do dnešní
doby.
Český národ žije v tomto geografickém
prostoru, často zvaném křižovatka
Evropy, nebo srdce Evropy po staletí. A
také si zde zažil co se zažít dalo, neb co se
kdy na kontinentu dělo, vždycky se nás
nějakým způsobem dotklo. Nejednou
jsme běh dějin v tomto prostoru
ovlivňovali. Nejsme tady žádní nováčci,
patříme sem a vždycky jsme patřili. (To
jen soudruzi se nás snažili pomocí železné
opony, genocidy a vymýváním mozků
začlenit na Východ.) Po staletí se střídali
panovníci, vládcové a města odkud nám
bylo v různých historických údobích
vládnuto, podle toho komu se podařilo
uplatnit silou své mocenské ambice.
V loňském referendu nadpoloviční většina
zúčastněných občanů této země, poprvé
v historii, rozhodla, že se dobrovolně
vzdává velké části své suverenity a

! Dovolená !
MUDr. Matoušková: 12.8 – 5.9
MUDr. Spurná:
28.6. –7.7. a 16.8 – 27.8.
MUDr. Punčochářová:
19.7. – 30.7. a 23.8. – 31.8.

předává jí do zahraničí- institucím EU.
Začala nová etapa vývoje našeho státu.
V tuto chvíli už nemá cenu řešit otázku
zda je to dobře nebo špatně. To ostatně
ukáže čas.
V prvé řadě bychom se měli jednou
provždy rozloučit s tolik rozšiřovanou
iluzí, že vstup do EU povede automaticky
k rozkvětu hospodářství, že nám tu někdo
zavede pořádek, že peníze potečou
směrem z evropských fondů k nám a my
začneme bohatnout nezávisle na stavu a
výkonu naší ekonomiky. EU je
v současné době chudnoucí instituce na
přerozdělování peněz a to není nikdy a
nikde spravedlivé. A tak si musíme
zvyknout, že ostatní státy jsou našimi
konkurenty nikoliv spojenci, a o svůj
blahobyt budeme muset se všemi soutěžit.
Hospodářská konkurence je moderní,
civilizovaná forma územní agrese.
Nadvláda velkých se dnes neprojevuje
útokem a obsazením území, ale např.
přehlížením zájmů jiných států, nebo
dvojí mírou pro mocné a slabé. Bude
proto důležité naučit se rozeznávat co
nám kdo vnucuje a co je pro nás skutečně
prospěšné a chytře a tvrdě hájit národní
zájmy v ostré mezinárodní konkurenci. A
to je úkol politiků, politiků námi
zvolených, z našich peněz placených a
proto nám odpovědným.Velmi bude tedy
záležet na tom, kdo nás bude zastupovat a
jak se naši zástupci budou chovat
v evropských institucích.
Máme před volbami jejichž výsledek
bude důležitý i z vnitropolitického
hlediska.

Naši střelci v okresních turnajích
Okresní přebor starších žáků B
1. místo 27 gólů – R. Koutný
Okresní přebor mladších žáků
1. místo 12 gólů – R. Koutný
3. místo 5 gólů – D. Hanzal
Okresní přebor minižáků
2. místo 22 gólů D. Hačka

Jen těžko si lze představit, že by mohli
dobře zastupovat naše zájmy ti, kteří si
nevědí
rady
s řešením
domácích
problémů,
kteří
přivedli
zemi
k rekordnímu
zadlužení
veřejných
rozpočtů a katastrofální nezaměstnanosti
.Je s podivem, že KSČM chce poslat své
zástupce do EU a je hanba, že po
čtyřicetileté zkušenosti vlády jedné strany
se najdou voliči, kteří jsou ochotni
riskovat svobodu tím, že dají této straně
svůj hlas. Jako před každými volbami se
vyrojily strany a straničky, které nabízejí
voličům „nepolitickou“ politiku, popř.
„nezávislou“ politiku, což je v obou
případech nemožné a nesmyslné. Poslanci
vzešlí z těchto stran jsou málo čitelní, nic
moc raději neslibují, přidávají se po
volbách tam, kde z toho něco kouká
především pro ně, což máme možnost
pozorovat na domácí politické scéně.
Věřím tomu, že český volič má domácí
politickou scénu natolik zmapovanou, že
s volbou nebude mít problém. Nuž tedy
národe český vezmi na sebe každý svůj
díl odpovědnosti a vykroč k volbám do
Evropského parlamentu. Je to opravdu
potřeba. Je to tak jak pravil Karel
Havlíček Borovský:
„V době takové rozhodné každý národ
především dbáti musí sám o sebe, neboť
se mu jen takový osud dostane, jakého si
sám zaslouží statečností, vytrvalostí,
podnikavostí, a především – duchem
svým.“
Hodně štěstí .
Dagmar Běhounková
MS ODS Strmilov

Jaro 2004 – minižáci
21.4. Strmilov : N. Bystřice – 2:1
28.4. Dačice : Strmilov – 5:3
5.5. Strmilov : Slavonice – 7:1
12.5. Strmilov : Včelnice – 5:1
19.5. J.Hradec : Strmilov – 0:9
26.5. Strmilov : Kunžak – 0:1

Držte nám palce v pondělí 14.6. – hrajeme s J. Hradcem B!
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Reakce na reakci, odezva na odezvu.
Přestože pan starosta tvrdí, že nechce řešit
spory přes noviny, činí tak. Ony ty
novinové přestřelky jsou i zpestřením pro
čtenáře, tak proč v tom nepokračovat.
Evergeenem kritiků působení ODS na
radnici byl (a zřejmě ještě dlouho bude)
prodaný majetek obce. Kritizoval
(většinou jenom pomlouval) také tehdy
mnohými opěvovaný sociální demokrat
pan Tomíšek. Má „velkou zásluhu“ na
zrušené investici – výkrmně brojlerů.
Škoda. Příležitost byla blízko Strmilova,
ale teď už je nenávratně pryč i s panem
Tomíškem. Jediné možné ukončení
handrkování o prodaném majetku je
uveřejnit jeho seznam i s cenami.
Uveřejnit
seznam
privatizovaných
jednotek Obce Strmilov (na seznamu je i
autocamping Komorník, který nebyl
historickým majetkem obce a proto byl ze
zákona zařazen do privatizace) Současně

se seznamem prodaného majetku se musí
uveřejnit seznam nabytého obecního
majetku.
Takže k výroku pana starosty: „Dalším
řešením by bylo prodat nějaký majetek
obce – ale ono už není skoro co prodat :
za roky 1995 – 2002 byl prodán majetek
obce za 15.000.000,- Kč“ se vrátíme po
uveřejnění zmiňovaného seznamu..
Kanalizace.
Podobně jako se nám podařilo prodat
plynovod, může obec zhodnotit vodovod
a kanalizaci. Jistě se nabízejí i jiná řešení.
Jenom naříkat nad špatně připravenou
akcí (která byla v určité fázi přípravy a
proto nemohla být dokonalá) a nestavět
kvůli zvýšení DPH je velmi málo.
Internet
Jak jsem se dočetl z dotazníku
rozesílaného obcí, máme možnost získat
peníze z EU na rozšíření internetu.

Dotazník se hodně vyptává, ale málo
sděluje. Například v jakém časovém
horizontu by se připojení uskutečnilo a
hlavně za kolik. Připadá mi to jako
marketingový
průzkum
firmy
zprostředkovávající připojení k internetu.
To, že jsme na jednom z posledních míst
v kvalitě a rychlosti připojení je obecně
známé. Ale že by to vyřešily dotace
z Bruselu?
V souvislosti s internetem je dobré vědět,
že kdyby zástupci vlády (FNM)
neodvolali šéfa společnosti Eurotel,
Terrence Valeskiho který chtěl v mobilní
síti provozovat vysokorychlostní internet
a konkurovat tak monopolnímu postavení
Telecomu, mohli bychom mít levnější
nejen internet ale i telefonování.

Vážení občané,
ze společné vůle se 1. května 2004 stala
Česká republika členskou zemí EU. Tímto
vstupem jsme zásadně odmítli společnost,
kterou
v minulosti
vedli
fanatičtí
ideologové
a
později
bezpáteřní
kariéristé,. Vstupem do EU se pro nás
mnohé změnilo a ještě změní. To hlavní
je, že máme možnost společnými silami
budovat novou, bezpečnou a prosperující
Evropu. Rozhodli jsme, že chceme
vstoupit do společnosti demokraticky
kultivovaných západoevropských států.
Spolu s nimi chceme vytvořit slušný,

bezpečný a dynamicky se rozvíjející
kontinent.
Je dobré a důležité, že se vracíme do
takové Evropy, kde většina občanů byla a
je vychovávaná k úctě ke křesťanským
hodnotám.
Náš
dík
proto
patří
zakládajícím představitelům Francie a
Německa, kteří v r. 1950 vyhlásili své
vize příští spojené Evropy bez válek, bez
diktátorů a beze strachu.
Naši kandidáti z KDU-ČSL jsou
předvojem příštích zástupců ČR, kteří
budou spolupracovat ve frakci Evropské
lidové strany, která má většinu
v Evropském
parlamentu.
Jsme

přesvědčeni, že budoucí Evropu povedou
nezatíženi minulostí, usilující dát Evropě
novou duši a tak oživit srdce národů
vírou v dobro.
Vážení občané, v
demokratickém
společenství je trvale možné dělat
revoluci změn pouze prostřednictvím
volebních uren. Sametová revoluce
uvolnila prostor právu, ale nenaplnila
spravedlnost. Přijďte proto k těmto
v pravdě historickým volbám a volte
odpovědně. Je to jediná šance pro slušné
lidi.
M.O. KDU-ČSL Strmilov

-

Šťastnou cestu do světa! Mohli bychom popřát
žákům 9. třídy, kteří se vydávají za dalším
vzděláváním. A kam?
Pavla Dočekalová – ISŠ – aranžérka, Č.
Budějovice
Jitka Franková – SOU Třeboň – administrativní
pracovník
Petra Kocveldová – SOŠ – informatika
v ekonomice, J. Hradec
Filip Kubák – SOU malíř skla a keramiky, Třešť
Mario Moravec – SOU Dačice – automechanik
Lukáš Nořinský – SZŠ – oční technik, Brno
Ladislav Ohrazda – diagnostik motorových
vozidel, Č. Budějovice
Vlasta Stejskalová – Střední škola obchodní, J.
Hradec
Luboš Stručovský – SOU Lišov, truhlář, výroba
nábytku
Barbora Sztarsichová – SZŠ J. Hradec –
zdravotní asistent
Vladimír Šteflíček – Gymnázium J. Hradec
Tomáš Tuček – SOU Lišov, truhlář, výroba
nábytku
Alice Vinklerová – Obchodní akademie
ekonomické lyceum, J. Hradec
Iva Vodičková – SZŠ Č. Budějovice – zubní
technik
Mirka Vondrů – SPŠ Třeboň – oděvník

Vladimír Adam
MS ODS Strmilov

Můj nový svět (výběr z prací žáků 4. třídy)
<pozn. redakce: neprošlo jazykovou ani gramatickou úpravou >
Aby se lidi měli dobře aby byli veselí a šťastný, dobře se jim dařilo …
aby chudým lidem který nemají práci našli nějaký boháči práci a dali jim
pár peněz (P. Razimová) … ve školách by se učilo stejně jako dřív,
jenom by děti byli hodnější a neodmlouvali. Starší děti (puberťáci) nepili
alkohol a nebrali drogy (P. Prokešová) … aby auta jezdila na vzduch …
nechala bych pouze vodní, sluneční a větrné elektrárny … terorysti
neekzistovali, … nejedli by se tolik mastná jídla např: hamurgri
(Amerika) a podobné (I. Janíková) … žádný komáři, hadi … ať jsou děti
hodný a nezahazujou odpadky a opilé lidi byly zase normální … žádné
války, když jsou války tak se nikam nemůžem kouknout (M. Péčová) …
aby se do školy chodilo jen 3 dny a vždycky se ten třetí den jelo na výlet,
bylo hodně obchodů s letadlama a s rybářstvím … na rybnících by se
mohlo chytat bez povolenky …v každém městě byla závodní dráha …
měl bych samé jedničky … ve škole jsme měli jen paní učitelku
Hronovou …. Kluci by se ve třídách tolik nervali (J. Vondruš) … aby
nikdo nezabíjel ani zvířata, protože žijí stejně jako my … aby nebyli
nemocní lidé a nebyli opuštění lidé (A. Bláha) … abychom se se
spolužáky nehádali a taky aby nebyli továrny (L. Adamová) … abych
byla úplně na začátku v pravěku (V. Nováková) … aby nebyli
bezdomovci aby se měli všichni nejlíp (M. Popelka) …aby lidi umírali až
oni uznají a vhodné … aby se prodával v obchodech jedlí papír (moc mi
chutná). Kéž by lidi tolik nebourali (K. Pecharová) … nesmělo by se
odhazovat odpadky … bydlelo by se na hradech a zámkách (K. Štěrbová)
(Za zapůjčené sešity děkujeme p. učitelce Hronové)
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ŽIVOT MÉHO OTCE - IV.
V meziválečném období začal se můj
otec František Paulát ve Strmilově
zabývat výrobou rybářských šňůr. Rybáři
o
ně
projevovali
velký
zájem,
nedostatečně velké výrobní prostory však
nedovolovaly zvýšit výrobu tak, aby bylo
možno jejich požadavky plně uspokojit.
Jeho záměr, postavit na nevyužívaném
sousedním obecním pozemku větší dílny,
byl představiteli obce zamítnut, a tak své
finanční prostředky využil k nákupu
Amerického rybníka a Zlámalovy stodoly.
V té době žil ve Strmilově také velmi
schopný zámečnický mistr Ladislav
Dvořák, který pro nás zajistil, podle stroje
zhotoveného ve Vejprtech, výrobu
několika dalších paličkovacích strojů.
Jeden takový stroj, sloužící později také k
oplétání rybářských prutů a k výrobě
zátěžových šňůr, který se dochoval
dodnes, jsem zhotovil v naší dílně, již
jako vyučený strojní zámečník, i já. V
provozovně pana Dvořáka se potom
vyráběly známé, mimořádně kvalitní
rybářské navijáky Ladary, na jejichž
vzniku se podílel i můj otec.
V předválečné době byly u nás velmi
oblíbené tzv. "štípané rybářské pruty",
vyráběné strojově z přesně opracovaných
a vzájemně slepených šesti dílů bambusu.
Otec a jeho přítel, bývalý Strmilák a
ředitel školy v Lukách n. Jihl. Ladislav
Semotán, se pokusili najít způsob, jak je
vyrábět "po domácku" - ručně. Byli
úspěšní a stali se propagátory jejich
výroby mezi rybáři. Podle tatínkových
instrukcí se potom touto výrobou zabývali
i někteří Strmiláci, jako varhaník Jan
Krafka, jehož výrobky vynikaly zvlášť
vysokou kvalitou, Jan Točík a Jaroslav
Smrž.
Ve válce, která způsobila zastavení
původních
podnikatelských
záměrů,
zabýval se tatínek a s ním jako pracovník
dílny i já, zdokonalováním zařízení pro
výrobu šňůr a vývojem stroje k jejich
lakování. Výsledky této práce přispěly k
udržení rentability výroby, aniž bychom v
době všeobecného zdražování museli
zvyšovat ceny šňůr. Kromě toho jsme se
věnovali vývoji strojů na frézování
bambusu, lepení bambusových dílů,
opracování
korkových
rukojetí
a
ovazování vodících oček, sloužících pro
výrobu štípaných prutů, které jsme začali
strojově vyrábět až po válce.
Po
okupaci
našeho
státu
Velkoněmeckou říší, vznikla u nás, z
iniciativy členů zrušené České národní
rady,
odbojová
organizace
"Svaz
národního odboje domácího", napojená na
vládu Dr. E. Beneše v Londýně a tatínek v
ní také pracoval. Plně mi důvěřoval a
proto jsem byl jako jediný informován o

tom, kde měl ukryty tajné písemnosti a
zbraně. V období, když byli vězněni a
popravováni čeští vysokoškolští studenti,
skrýval se u nás student Pražské techniky
Ferd. Jíra, pocházející z J. Hradce. V době
Heidrichiády bylo mnoho členů odbojové
organizace odhaleno a včetně rodin
popraveno.
I
tatínkův
nejbližší
spolupracovník Josef Štěpánek z Prahy
byl uvězněn, během výslechu však
okupantům nic neprozradil a tatínkovi se
podařilo válku přežít. V roce 1945 se
mohl společně s několika desítkami
vlastenců
zúčastnit
odzbrojování
německých vojáků, rozmístěných před
příchodem Rudé armády ve Strmilově a
okolí, a vyloučit tak možnost jejich
ozbrojeného zásahu proti obyvatelstvu.
Jsem mu vděčný za to, že mi umožnil se
této akce, vedené ředitelem školy a
nadporučíkem v záloze Františkem
Eckem a vrchním strážmistrem Zdeňkem
Viletou, také zúčastnit.
V prvních poválečných létech vytvořil
můj otec několik vynálezů, zaměřených
na sportovní rybaření. Byl to rybářský
háček, uzpůsobený pro napojení k vlasci
pouze navléknutím a také rybářský prut,
celý opletený umělým vláknem, kterým
byla k němu upevněna i vodící očka.
Třetím jeho patentem byla rukojeť
rybářského prutu, na který bylo možno
upevňovat
naviják
bez
použití
příchytných kroužků. Jako materiál pro
výrobu rybářských šňůr jsme přestali
používat hedvábí a nahradili jsme jej
polyamidovým
vláknem
Perlonem,
dováženým z Francie. S výrobou českého
Silonu se totiž započalo až o několik let
později. V té době jsme také přestěhovali
veškerou výrobu do prostor, vzniklých
přestavbou bývalé Zlámalovy stodoly.
Od poloviny třicátých let hospodařil
tatínek také na několika rybnících.
Většina z nich byly rybníky "nebeské",
postrádající dostatečně velký a stálý
přítok vody a v zimě hrozilo nebezpečí
uhynutí obsádky ryb nedostatkem kyslíku.
Jediným řešením zde tehdy bylo
prosekávat a udržovat během zimního
období v ledu otvory, což byla práce
velmi namáhavá a časově náročná. Během
ní i při cestách k rybníkům jsme s
tatínkem
diskutovali
o
různých
problémech a dostali jsme se i na
problematiku přezimování ryb. Tatínek
měl velké životní zkušenosti a dovedl
pohotově reagovat na různé technické
problémy, já jsem měl zase hlavu plnou
různých teorií, získaných na průmyslovce
a tak během naší diskuse vznikly různé
nápady, jak tento problém řešit. Při jejich
ověřování na našem rybníku jsme
vycházeli ze známé skutečnosti, že voda o
teplotě 4 st.C je nejtěžší, v zimním období

se udržuje u dna a poznali jsme, že jejím
pohybem vzhůru, pomocí techn. zařízení,
je možno vytvářet a udržovat na hladině
nezamrzající otvory. Postupně jsme
sestrojili dva typy těchto přístrojů,
poháněných vodou odtékající z rybníka a
také velmi úspěšný typ na pohon větrný.
Rozmrazovače, jejichž světová novost
byla v roce 1950 prokázána udělením
našeho společného patentu č. 80.308, se
potom hromadně vyráběly, používaly je
snad všechny rybářské závody v republice
a k jejich pohonu se také začalo využívat
elektřiny.
V období, když se u nás rušilo
soukromé podnikání, jsme oba nastoupili
zaměstnání v socialistickém sektoru. Já
jsem přijal nabídku Výzkumného ústavu
rybářského a hydrobiologického ve
Vodňanech a jako vedoucí útvaru pro
mechanizaci jsem se zde věnoval zejména
problematice provzdušování vody a lovu
ryb, včetně použití elektřiny. Vznikla zde
většina z mých patnácti vynálezů,
zaměřených na rybářství a chráněných
patenty a několik vědeckých prací.
Tatínek se stal asi o rok později
pracovníkem Státního rybářství, závodu
Háje, který převzal do užívání jeho dílny
a na paličkovacích strojích se začaly
vyrábět šňůry, sloužící k výrobě sítí. Jako
vedoucí tohoto pracoviště zabýval se také
vytvářením
nových
technických
prostředků pro rybářství, a to plechových
lodí, vyplavovacích lodí na hnojení
rybníků a rovněž svým pátým a
posledním
vynálezem,
chráněným
patentem - zátěžovou (brokovou) šňůrou,
používanou na různých síťařských
výrobcích. Kromě toho se také podílel na
vzniku nové provozovny Státního
rybářství v Popelíně, zaměřené na výrobu
plechových lodí, rozmrazovačů a jiných
kovových výrobků pro rybářství. Tu
zpočátku vedl a později všestranně
spolupracoval s jejím vedoucím, panem
Krejčou. Ve Strmilovské provozovně
pracoval také manžel mé sestry Mileny
Ludvík Steinhauser, který zde nejdříve
obsluhoval značně složitý japonský
síťovací stroj Amita a později po tatínkovi
převzal vedení tohoto pracoviště.
Velmi plodný život Františka Pauláta
však náhle v roce 1968 narušila smrt
skromné a nenáročné ženy, jeho manželky
a mé maminky Kláry Paulátové. Tatínek
byl na ní velmi závislý, její odchod se ho
silně dotkl a vyvolal u něho závažné
onemocnění. Když dne 1. 9. 1970 zemřel,
odešel člověk, který ve svém životě
překonal neobvykle mnoho překážek a
svou tvůrčí činností významně přispěl k
rozvoji techniky, používané v sportovním
rybářství i v rybníkářství.
Ing. Mojmír Paulát
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Rozhovor SN s …
…Marií Kubákovou
Před necelým rokem
jste
Penzion
pod
Šibeňákem
(PpŠ)
otvírali. Kolik hostů
může
v této
době
využívat jeho služeb?
Náš penzion je zatím otevřen jen
částečně. K ubytování nám nyní slouží 5
pokojů, z toho jsou 3 pokoje třílůžkové a
dva dvojlůžkové. Každý s přistýlkou, tzn.,
že v současné době můžeme ubytovat asi
15 lidí. Všechny pokoje jsou s vlastní
koupelnou a WC, jeden z nich je
bezbariérový.
Symbol
na
vstupních
dveřích
oznamuje, že jste nekuřácké pracoviště.

17.5. – den 125. výročí
narození Viléma Martínka –
Strmilovského
Tento den jsme si tohoto významného
strmilovského
rodáka,
amatérského
historika
a
obecního
kronikáře,
připomněli proběhnutím Martínkovy
ulice.
Pochodeň, kterou nesl první běžec,
zapálila paní Libuše Kubáková, která
v této době nese symbolickou „pochodeň“
strmilovské kronikářky. Nejrychlejší
běžci (na fotografii) s hořící pochodní
více než půlkilometrovou ulici proběhli za
2´47´´. Dalším váženým hostem byla paní
Vlasta Vondrušová z Knihovny Viléma
Martínka – Strmilovského

Respektují to hosté, nebo už byly s někým
v tomto ohledu potíže?
Ubytovávají se u nás samozřejmě i
kuřáci, ale ještě se nestalo, že by byli
bezohlední vůči nekuřákům. Tohle u nás
žádný problém není.
PpŠ
je
v budově
bývalého
zdravotnického zařízení. Může se host
ubytovat, dejme tomu, v místnosti, kde
byla zubní ordinace?
Samozřejmě, nicméně dnes už nic
žádnou ordinaci nepřipomíná. Všechny
pokoje jsou kompletně zrenovované a
původní určení jednotlivých místností
vlastně používáme jen my, když se
potřebujeme o té které místnosti bavit –
třeba, že květiny je potřeba dát ke
Šmrhovi, nebo dát ložní prádlo na dětské.

Takže ženy se mohou dožadovat
ubytování na gynekologii?
Proč myslíte, že by ženy ochotně
uvítaly ubytování na gynekologii?
Raději z jiného soudku: Prezentuje
PpŠ svoji nabídku na internetu?
Samozřejmě a čím dál víc našich
hostů využívá právě této formy
objednávky.
Naše
adresa
je
www.sweb.cz/pension.strmilov
A jaké máte plány do budoucna?
Určitě pokračovat v postupném
upravování celé vilky. Brzy dojde na další
pokoje, které jsou v 1. a 2. patře, celkem
se tak dostaneme na 12 pokojů, z toho dva
apartmány. Toto léto je na řadě zahrada,
kde se obnoví rybníček. Časem dojde i v
dolní části zahrady na nový tenisový kurt.
Děkuji za rozhovor!

Zvláštní
poděkování patří:
- panu Rudolfu
Séčovi za pomoc při
zastavení
dopravy
v době běhu;
- panu Lubomíru
Michálkovi,
který
s vlajkou YMCA jel na
motocyklu před prvním
běžcem a ukazoval
trasu;
- slečně Lence
Hronové
a
panu
Zdeňku Vlkovi za
nalévání limonády na
odpočinkových stanovištích v třetinách
běhu.

Krvácení z křečových žil
U nemocných s křečovými žilami se křehká žilní stěna i po
nevelkém nárazu lehce trhá a působí závažné krvácení. Neníli krvácení co nejdříve zastaveno, může ohrozit život
postiženého.
Příznaky
- velké zevní krvácení, krev je tmavě červená
- subjektivní a objektivní příznaky šoku
- ztráta vědomí při rozsáhlejším krvácení
První pomoc:
- postiženého uložte na záda a co nejvýše zvedněte jeho
dolní končetinu
- obnažte ránu a stlačte ji prsty nebo dlaní svojí ruky přes
přiložený obvazový materiál
- uvolněte oblečení stahující dolní končetinu (těsné
ponožky, podvazkový pás) bránící průtoku krve zpět
k srdci
- přiložte na ránu měkký a dostatečně široký polštářek,
aby tlak mohl působit na celou krvácející plochu rány a
pevně přitáhněte obvazem tak, abyste zastavili krvácení,
ale úplně nepřerušili průtok krve končetinou. Pokračujeli krvácení a obvazem prosakuje krev, přiložme další
polštářek
- dolní končetinu udržujte ve zvýšené poloze, v případě
potřeby proveďte protišoková opatření
- neodkladně zajistěte odbornou zdravotnickou pomoc.

Za YMCA Strmilov
J.F. Pechar

Víte nevíte?
Víno je červené a bílé – to ví každý, ale jak popíšete třeba
- stolní víno (bez označení odrůdy a oblasti, vyrábí se z hroznů,
moštu či vína)
- šumivé (obsahuje oxid uhličitý vzniklý při kvašení)
- perlivé (je uměle dosyceno oxidem uhličitým, perlí méně než
šumivá vína)
- likérové víno (15-22 % alkoholu)
- vermut (aromatizovaný výtažkem z pelyňku a doslazený
karamelizovaným cukrem, sacharózou nebo hroznovým moštem)
- jakostní víno (z hroznů moštových odrůd sklizených v ČR, které
dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti a ze rmutu či moštu
hroznů)
- odrůdové jakostní víno (nejméně 85% z odrůdy uvedené na
obalu)
- známkové jakostní víno (směs odrůdových jakostních vín)
- víno s přívlastkem (obsahuje nejméně 85% vína z odrůdy
uvedené na obalu)
- výběr (z hroznů s min. 24 stupni přírodní cukernatosti)
- ledové víno (z hroznů sklizených při teplotách –6°C a nižších,
v průběhu sklizně zůstaly zmraženy a získaný mošt obsahuje min
27 stupňů přirozené cukernatosti
- slámové víno (před zpracováním bylo uloženo na slámě či na
rákosu nebo zavěšené v prostoru nejméně 3 měsíce a získaný mošt
obsahuje min 27 stupňů přirozené cukernatosti)
Za informace a zajímavosti z materiálů Červeného kříže
děkujeme p. L. Svobodovi
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Chvála jízdního kola - ALE
(příspěvek k zvýšení bezpečné jízdy na silnicích)
Dík za vynález ten smělý
jenž pomoh´ poznat svět
dlouho o něm lidé snili
než někdo na něm moh´ vyjet

Dík za skvělý vynález,
že se vůbec zrodil kdes
příklad lidské dovednosti
v překonání vzdáleností.

Myšlenka věru velmi skvělá
seřadit za sebou dvě kola
pohon k nim vhodný vymysliti
pak poznávati krásu bytí.

Jezdí na něm mladí staří
radostí jim oči září
řidičák netřeba míti
snad na žádných světa tratích.

Výsledek, již k cestování
tolik času třeba není
dál zkušenost hovoří,
že puchýře se netvoří.

Pro přežití na něm třeba
ale zpětné zrcátko
kdo o jeho koupi nedbá
podiví se zakrátko.

Důležitá poznámka autora básně
Zpětným zrcátkem by měla být a
v budoucnu jistě budou, vybavena
všechna jízdní kola užívaná při jízdě na
veřejných komunikacích. Jsou k tomu
oprávněné důvody:
Všichni řidiči jednostopých vozidel jsou
někdy nuceni otáčet hlavu, aby se mohli

informovat o silničním provozu za sebou.
Při odbočování jsou pak povinni
upozornit řidiče jedoucí za nimi, o svém
úmyslu změnit směr jízdy upažením ruky.
V té chvíli ovládají své kolo jen jednou
rukou.

Způsob upevnění zpětného zrcátka vylepšený autorem básně

Obě tyto zmíněné situace (otáčení hlavy
a upažování ruky) mohou u cyklisty
způsobit porušení jeho rovnováhy. Tím
mu způsobit možný pád a následně pak
vážné zranění.
Petr Jankovský

Volejbalový turnaj učitelů
Kunžak 2004
2.6.2004
1. Strmilov
2. Studená
3. Kunžak (pořadatel)

- studená i teplá jídla
- na sezónu nový jídelníček a nové speciality!
- zahrádka
- úschovna kol
- pivo Gambrinus a Prazdroj
- zmrzlina

Chcete jít na výlet?
Vyrazit někam na kole?

Zastavte se u nás!

Lesní hospoda u Komorníka
má otevřeno

1.7-31.8. každý den od 9,00-2,00

Svaz dobrovolných hasičů
Vás srdečně zve na
1. Kácení Máje – 17.6. od 20.00
2. Strmilovský pohár 28.8.
- požární útok
- ukázky práce „dobrovolnického potěru“
- občerstvení zajištěno
Bohoslužby v kapli sv. Anny u České Olešné
budou buď v neděli 25.7. nebo 1.8. v 11,00
Datum bude upřesněno v průběhu července,
bližší informace na řím.-kat. faře ve Studené

Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 400 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk OÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno ve středu 9. června 2004, příští číslo začátkem října 2004
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Kynologický klub
15. května proběhla úspěšně výstava
psů Strmilovský voříšek. Letos se sešlo
téměř dvakrát tolik soutěžících, než loni
na I. ročníku. Máme radost, že mezi
soutěžícími
byli
vystavovatelé
ze
Strmilova a z obcí ke Strmilovu
náležejících. Také mezi oceněnými byli
místní. V soutěži dítě a Pes Jirka Vaněk
se Sindy, druhá Petra Soukupová
z Malého Jeníkova, v divácké soutěži
Michala Dvořáková s Jackií ze Strmilova,
čistokrevný bez PP Řežábek Pavel
z Palupína a v kategorii voříšek pan
Houdek s Nelou ze Strmilova. Stejně jako
loni přijeli účastníci i z Prahy, Břeclavi,
Žďáru nad Sázavou, Polné, Horního
Skrýchova, Dačic a Rajhradu. Počasí bylo
krásné a to v letošním roce, kdy jaro
nepřeje hlavně víkendům, ještě zlepšilo

příjemnou atmosféru. Dostavila se
reportérka z Jihočeských listů a dvakrát se
o
Voříšcích
psalo
v
Listech
Jindřichohradecka a to velmi pochvalně.
Porota byla profesionální, zvyklá na
mezinárodní výstavy čistokrevných psů.
Posuzovala
přísně
a
spravedlivě.
S předváděním byla spokojena, líbilo se jí
mezi námi a už se těší, jako my všichni,
na III. ročník
Věříme, že počet soutěžících bude
ještě větší. Podle přihlášek rozšíříme
počet soutěžních kategorií a připravujeme
ukázky z různých disciplín kynologického
výcviku.
V nejbližší době nás čekají zkoušky
z výkonu psů. Můžete se na ně přijít
podívat 12. června, v sobotu od 8.00 hod.
na kynologické cvičiště.

O prázdninách
se budeme scházet
ke
cvičení
ve
stejném čase tj.
sobota od 8,00 hod
a pondělí odpoledne
od
16,00
hod.
Kromě toho na
práce na budování dalších překážek a
vybavování cvičáku dle potřeby.
Zveme všechny, kdo si s námi budou
chtít zacvičit. Připravujeme se na další
podzimní zkoušky a také na den pro děti.
Ten bude, jako v loňském roce, v říjnu.
Všem krásné léto, prima prázdniny a
dovolené podle vašich snů přejí členové
kynologického klubu Strmilov.

Vystoupení na módní přehlídce
Ve čtvrtek 13.5.2004, když jsme šly
s holkama z kroužku kytary, potkaly jsme
tetu Markovou, která nás požádala, jestli
bychom nechtěly zahrát nějaké písničky
na módní přehlídce. S nadšením jsme
souhlasily a spěchaly jsme do kinosálu
nacvičovat. Asi po hodině věčného hádání
a dohadování jsme se rozhodly jít
dokončit
naše
vybírání
písniček
k Pecharům. Zde jsme se nakonec

domluvily na čtyřech písních: Jdem
zpátky do lesů, Zítra ráno v pět, Dělání a
Já budu chodit po špičkách.
Krátce před sedmou hodinou jsme
vyrazily do kina, kde se mělo vše odehrát.
Když jsme viděly všechny ty lidi, jimiž se
sál naplnil, postupně z nás začalo
vyprchávat nadšení. Dostaly jsme
čokolády na uklidnění. Když jsme přišly
na řadu s naším (za těch několik málo

V pátek se konala akce výprava do
Prahy za účelem předávání čestného
odznaku „Za čin
Junácký druhého
stupně“.
Nebylo
sice lehké vstávat
kolem 4. hodiny
ráno, ale představa,
že se ulejeme ze
školy, nás zvedla
doslova z postele.
S menším
zpožděním
jsme
dorazili na zastávku, kde už na nás čekal
pan Vosolsobě, se svým autíčkem. Rychle

jsme nasedli a už se vezli směrem na
Žirovnici. Tam se nacpali žirovnický
kluci a hurá do Tábora.
V Táboře čekal autobus plný vojáků a
tak bylo veselo. Na Vítkově bylo
slunečno a za chvíli bylo nacvičování
v plném proudu. Plně jsme odsuzovali
povely jako: „POZOR!“ nebo „JE TO
POMALÝ!“ a naprostá buzerace byla
„TY NEHEJBEJ TOU HLAVOU!“ a
„MUSÍTE BÝT JAKO JEDEN MUŽ!“
No to ještě šlo, ale nejhorší bylo, když
na nás čestná stráž spustila: „Pionýři,
pionýři!“ Příšerné horko způsobilo
omdlívání nejen mužů a žen „v černém“ a

hodin) připraveným programem, byly
jsme myslím všechny dost vyklepané.
Nakonec jsme vše dobře zahrály a lidem
se to líbilo. Byly jsme rády, že to máme
za sebou a že se můžeme v klidu dodívat
na přehlídku, která by i bez našeho
vystoupení byla super.
Michaela Berková

Výprava do Prahy
„maskáčovém“, ale i skautíků. Takže si
Můřička zkusila první pomoc v praxi..
Ale stejně největší chudák byla ona,
protože si ani nepotřásla rukou
s náměstkem. Největší hlas měla ovšem
žranice (ještě se mi sbíhají sliny). A pak
cesta domů. Asi nejvíc nás na zpáteční
cestě otrávilo tříhodinové proplítání
Prahou. Hlášky opilých vojáků způsobily
dobrou náladu i u střízlivých. Akce se
zkrátka zdařila a už se těším, jak budu
moct o něčem napsat.
Mako Hojková, 23.4.04

Redakce se omlouvá Mako Hojkové za to, že její článek v minulém čísle podepsala jménem M. Berkové.
Jsme rádi, že v tomto čísle máme díla obou autorek!

Nabízím do pronájmu BISTRO u čerp. Stanice PHM ve Studené
Informace na tel 736 774 796

Vítáme mezi námi

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Jakuba Beneše!

Potřebujete benzín do sekačky nebo motor. pily a nemáte zrovna cestu
k benzince? Jeden den dovezte kanistr s cedulkou se jménem,
požadovaným druhem a množstvím benzinu do tkalcovny (p. Bradové)
a druhý den si jej naplněný vyzvedněte!

Ať je Ti s námi i nám
s Tebou jen dobře!

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

Dětské rybářské závody – Bořetín 2004 – konečně slušné počasí
Na sobotu 24. dubna jsme měli opět
naplánované dětské rybářské závody.
S obavou jsme sledovali předpověď
počasí, která neslibovala nic příjemného.
Když v pátek večer opět začalo pršet a
někde dokonce padaly kroupy, už jsme si
říkali, že se snad do pěkného počasí
netrefíme.
V sobotu ráno, přesně jak předpověděl
„děda“ Míchalů, se začalo počasí lepšit a
místy i prosvítalo sluníčko. Hned byla
lepší nálada a mohli jsme začít chystat
naše závody pro děti.
Snad i díky tomuto slušnému počasí se
k zápisu dostavilo celkem 22 dětí.
Z tohoto počtu bylo 15 dětí, které
navštěvují náš rybářský kroužek a velice
se na tyto závody těšily.
Přesně o půl desáté všech dvacet dva
závodníků nahodilo své udice a čekalo se
na první záběr.
I u ryb zřejmě pěkné počasí probudilo
chuť k jídlu a netrvalo příliš dlouho a
brzy bylo vidět ohnuté špičky prutů, jak
závodníci zápasili se svými úlovky. Jak
už to bývá někdy vyhraje ryba svůj boj,
ale nutno říci, že děti si počínaly velice
zdatně a málokdy bylo zklamání
z utrženého háčku.
Závodilo se dvakrát jeden a půl
hodiny a o přestávce si závodníci měnili
svá místa, tak jak si je před závodem
vylosovali. Někdo měl samozřejmě více
štěstí na lepší místo a i štěstí při vlastním
rybolovu. Při závodech bylo skutečně na
co koukat. Někdo sice občas utrhl

návazec,
jeden
závodník
zlomil
prut, ale především
byla k vidění spousta
krásných ryb, které
naši mladí závodníci
ulovili.
Při
závodech
bylo uloveno celkem
49
kusů
ryb.
Z tohoto počtu bylo
30 kaprů, 5 cejnů, 10
línů, 1 amur, 1
sumec a 2 plotice.
Při
závodech
úspěšně lovilo 17
závodníků. Soutěžilo
se
ve
dvou
disciplínách a to kdo uloví nejtěžší rybu a
kdo nachytá nejvíce ryb v součtu jejich
centimetrů.
V kategorii nejtěžší ryba zvítězila
Šárka Stručovská, která ulovila kapra o
délce 62 centimetrů a její kapr měl
hmotnost 5,20 kg.
V hlavní kategorii se stal vítězem Filip
Kubák , který ulovil celkem 7 ryb a z toho
bylo 6 kaprů. Celková délka ryb, které
ulovil vítěz byla 347 centimetrů.
Na druhém místě byla Kateřina
Finková, která ulovila 4 kapry o celkové
délce 208 centimetrů a třetí byla Šárka
Stručovská, která ulovila 4 kapry o
celkové délce 206 centimetrů.
Soutěžilo se o hodnotné rybářské
ceny. Vítězka v kategorii „nejtěžší ryba“
si
odnesla
naviják
značky DAM, vítěz
v hlavní kategorii získal
prut špičkové kvality
Black panther od firmy
DAM. I ostatní vítězové
získali velice kvalitní
ceny. Mezi další ceny
patřily např. : rybářské
pruty,
navijáky,
podběráky,
vezírky,
stolička, vidličky, silony,
čelová svítilna a další
vybavení pro rybáře.
Dostalo se i na soutěžící,
kteří neměli štěstí a

Školní jídelna informuje:
Z důvodu rekonstrukce bude školní jídelna během prázdnin uzavřena!
Mimoškolní zájemci o stravování nechť se z důvodu normování nahlásí
v pondělí 23. srpna
buď osobně v ŠJ, nebo telefonicky na mobil: 723 471 761
První den školního roku se pro děti nevaří!
Vedoucí školní jídelny
J. Hačková

nechytili žádnou rybu. I ti dostali nějakou
rybářskou pozornost. Všichni soutěžící
pak dostali odznaky Tůma- rybářský sport
České Budějovice, které nám věnovala
tato firma na tyto závody.
O občerstvení se starali členové naší
organizace, kteří ohřívali párky, grilovali
uzeniny, vařili čaj a pro dospělé
návštěvníky bylo k dostání i něco jiného.
Každé soutěžící dítě dostalo od
organizátorů párek na posilněnou.
Děkujeme OÚ ve Strmilově a
Střížovicích a paní Ivetě Sýkorové za
sponzorské dary, za které jsme nakoupili
ceny pro závodníky.
Během závodů probíhala i tipovací
soutěž pro návštěvníky závodů. Tipovalo
se kolik cm ryb nachytá vítěz dnešních
závodů. Z třiceti tipů byl nepřesnější pan
Milan Dvořák, který se svým tipem 340
centimetrů se nejvíce přiblížil skutečnosti,
která činila 347 cm.
Z našeho pohledu, pohledu pořadatele,
to byla velice vydařená akce. Ulovilo se
mnoho krásných ryb, děti zažily
atmosferu závodů a hlavně si většina
z nich chytla nějakou rybu, kterou si pak
mohly děti odnést domů. Vrcholem jejich
spokojenosti pak byly získané ceny za
šikovnost při rybolovu.
Nashledanou za rok
na „Bořetíně 2005“. Petru zdar.
Zdeněk Zeman,
místní organizace ČRS Strmilov

Provoz MŠ bude
ukončen 9.7.
a opět zahájen 23.8.
K létu patří sport a pohyb.
To vše Vám nabízí tenisové
kurty ve Strmilově.
Více informací na tel.:
606 254 259
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