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NOVINY
ČTVRTLETNÍK

JAROMÍR KRÁTKÝ - MUŽ Z RADNICE
V dnešních Strmilovských novinách přinášíme rozhovor s Jaromírem Krátkým, který se
v letošním roce dožil významného životního
jubilea 70 let. Po šestnácti letech ukončil práci na pozici starosty a bude se i nadále podílet
na práci radnice. Rozhovor přinášíme po komunálních volbách. Nechtěli jsme v SN řešit
žádnou volební kampaň pro žádnou stranu.
Jsme rádi, že se na redakci žádná z kandidujících stran neobrátila a zůstáváme apolitičtí.

Na začátek prosím něco o rodině.
S manželkou Annou, která pracovala mnoho let jako kuchařka ve zdejší základní škole žijeme ve Strmilově v opraveném rodinném domku od roku 1970. Máme dva syny.
Jeden bydlí u Turnova a pracuje jako vedoucí výzkumného a vývojového pracoviště u firmy Preciosa, která zaměstnává čtyři tisíce zaměstnanců převážně v severních
Čechách. Druhý bydlí kousek za Prahou
a je již řadu let vedoucím oddělení genetiky a DNA na Kriminalistickém ústavu v Praze – v současné době má hodnost plukovníka Policie České republiky. Máme také dva
vnuky a dvě vnučky a nejstarší vnuk se již
letos oženil.
V 70 letech můžete trochu bilancovat.
V roce 1967 jsem ukončil maturitou studium na Střední průmyslové škole v Českých
Budějovicích. Poté jsem krátce před vojnou

a po vojně pracoval v ZVVZ Milevsko. Od roku 1970 jsem byl zaměstnán v Průmyslovém
kombinátu Dačice. Nejdříve jsem pracoval
jako svářeč ocelových konstrukcí a potom
od roku 1973 jako vedoucí několika provozoven ve Strmilově, v Kunžaku a v Popelíně
a to až do roku 1996 – s přestávkou 2,5 roku, kdy jsem byl zvolen za zemřelého pana
Trojana předsedou Místního národního výboru ve Strmilově. Potom jsem byl 6,5 roku
vedoucím výroby v česko-německé firmě
v Kardašově Řečici.
V roce 2002 mě část občanů Strmilova přesvědčila, abych kandidoval do obecního zastupitelstva. Sestavil jsem kandidátku „Sdružení nezávislých kandidátů“, volby
jsme vyhráli a já byl zvolen starostou obce, později města Strmilov. Volby jsem následně vyhrál i v letech 2006, 2010 a 2014
– takže jsem byl starostou nepřetržitě 16 let
a celkem 18,5 roku.
Jako starosta jsem se hlavně snažil pracovat
pro všechny občany Strmilova i místních
částí Česká Olešná, Palupín, Malý Jeníkov
a Leština. Zásadně jsem se snažil změnit
přístup všech pracovníků městského úřadu
k občanům. Aby byli vstřícní, ochotní, slušní a maximálně kvalifikovaní pro svoji práci. Účastnil jsem se také pravidelně akcí i výročních schůzí všech organizací a spolků,
abych věděl o životě našich lidí co nejvíce.
Za 16 let mého působení ve funkci starosty
město vybudovalo investice za 132 milionů
korun a na to jsme sehnali dotace celkem
za 67 milionů. Mezi největší akce patří nový
Dům s pečovatelskou službou s ordinacemi
tří lékařů, zainvestované parcely pro 21 rodinných domků, parcely pro 39 chat za Leštinou, kabiny u fotbalového hřiště, mnoho
kilometrů zrekonstruovaných místních komunikací a chodníků ve všech částech města, zateplení Základní školy, Mateřské školy
a sportovní haly a krásná vzorová přírodní
zahrada u mateřské školy. Dále byl vybudován celý sportovně relaxační areál u „hasičárny“ v České Olešné, nový sběrný dvůr
ve Strmilově, zajistily se nové zdroje pitné
vody pro Strmilov, Českou Olešnou, Palupín
a Malý Jeníkov. (Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Byla vybudována nová dětská hřiště, hřiště na minigolf a celý areál „U Koule“, kde
je dirtpark pro cyklisty, seniorpark s cvičícími stroji, lanový park, venkovní tělocvična, velký přístřešek se skladem a WC
a několik set metrů upravených cestiček
s lavičkami a odpadkovými koši. Každoročně jsme vynakládali nemalé prostředky na rekonstrukci vodovodů a kanalizací ve všech částech města a vůbec
největší akcí je současné budování kanalizace, nové čistírny odpadních vod
a částečně i vodovodu ve Strmilově. Tato akce je za 125 milionů korun a je na ní
dotace téměř 56 milionů. Akce se plánovala již mnoho let, ale stále nebyla vhodná dotace, bez které se takto velká a finančně náročná stavba nedá dělat.
Jak vzpomínáte na svoje začátky
na radnici?
Už je to hodně dávno, trochu to vymizí
z paměti. To zvolení předsedou národního výboru před 30 lety bylo velmi rychlé a trochu i násilné. Pro tuto funkci tehdy bylo velice málo lidí, kteří splňovali
podmínky Okresního národního výboru. Po přemlouvání jsem funkci vzal, ale
bylo to pro mne něco naprosto nového
a můžu říci, že se mi to zalíbilo, protože
po dlouhých létech v Kovu to byla změna. Měl jsem i dobré zázemí v tajemnici
paní Michálkové, která mi připravovala
podklady k jednání a já se mohl věnovat tomu, co je potřeba v obci a místních
částech. Poté přišel rok 1989 a velké společenské změny. Chtěla se změna a chtělo se něco nového. Zůstal jsem ve funkci až do řádných voleb na podzim 1990,
kdy bylo zvoleno nové vedení obce. Tehdy jsem řekl, že do politiky už nikdy nepůjdu. Po dvanácti letech mne však občané oslovili a já se na radnici vrátil. Zjistil
jsem, že se v řízení obce zase tolik nezměnilo. Pořád jsou tu komunikace, osvětlení, vodovod, kanalizace, školy, kultura
a spolky. Jiný je způsob financování, ale
zásadní problémy obce se nezměnily.
Dosáhl jste za dobu působení na radnici všeho, co jste si plánoval?
Podle mého názoru jsem dosáhl téměř
všeho, co jsem si naplánoval. Velkým dluhem byla kanalizace ve Strmilově. Tato
akce mi ležela v hlavě celých šestnáct let,
kterých jsem řídil radnici. Když jsem nastoupil již existovala studie, že ta kanalizace je potřeba udělat. Bohužel, buď nebyla dotace, nebo nebylo možné zahájit
stavbu z jiných důvodů. Trvalo čtrnáct
let, než jsme se dostali k trochu rozumné dotaci a mohli stavbu zahájit. Jinak si
myslím že se povedl pečovatelský dům
str. 2

a jiné akce a že nemám žádný zásadní
problém, že jsem něco, co jsem si naplánoval, nesplnil.
Prací v nové funkci technika chcete
dokončit rozdělanou práci na kanalizaci a čističce?
V prvé řadě chci pomoci novému vedení,
jak mě o to požádali. Přebral jsem téměř
celou práci místostarosty, to je řízení pracovníků města, techniku, odpady a lesy.
Chtěl bych svými zkušenostmi také pomoci s dokončením kanalizace a spuštěním nové čističky odpadních vod. Pak
bych mohl s klidným svědomím odejít
s tím, že vše bylo dokončeno.

Jaký máte názor na opozici, se kterou
jste musel komunikovat?
Mě principiálně opozice nevadí. Žádný člověk není samozřejmě vševědoucí
a všemohoucí. Je dobře když se podívá
někdo na problémy jinýma očima. Přijmu samozřejmě i kritiku, nemůže to ale
být pořád, že dělám všechno špatně, to
bych potom na vedoucím místě nemusel
vůbec být. Opozice by měla být pozitivní
a něco nabízet. Když je ta opozice jenom
proto, aby napadala práci někoho jiného, tak se mi to nelíbí. V druhém a třetím
období mého působení na radnici toto
opozice dělala nepřetržitě. Museli jsme
odpovídat na stovky dotazů i za deset
let zpět, což zatěžovalo i aparát radnice.
Za celou tu dobu z těchto dotazů nebyl
žádný výstup ani závěr, ať už pozitivní nebo negativní. Když se lidé na zastupitelstvu ptali proč to ta stejná opoziční
skupina stále dělá, dostali jsme odpověď
„Pomáháme obci tím, že kritizujeme“.

Jak se vám pracovalo s občany Strmilova?
Můžu říci že 99 % lidí které jsem oslovil
mi pomáhali a chtěl bych jim touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci. Dobrou spolupráci jsem navázal i se
všemi firmami a spolky ve Strmilově.
Na radnici se úřednice postupně vyměnily a velmi dobře se naučily vše potřebné. A hlavně slušně a vstřícně se chovat
ke všem, co na úřad přijdou. Také místostarostové mi pomáhali, i když někdo
byl více a někdo méně aktivní. Poslední období bylo velmi plodné a dobře se
spolupracovalo.
Jak se na vaši funkci dívala rodina?
Je pravda že v současné době musí funkcionáři zveřejňovat své majetky a příjmy. Dříve to sice bylo také, ale pouze
pro orgány činné v trestním řízení, což
bylo rozumné. Současné zveřejňování
těchto údajů plno lidí i odradí od vstupu do komunální politiky. Já nemám problém zveřejnit své majetky, ale příjemné
to rozhodně není. Co se týká rodiny, ta si
za ta dlouhá léta zvykla.
Co říci závěrem?
Letos ve svých 70 letech jsem již nechtěl
být v uvolněné funkci na vedení města, ale chtěl jsem pomoci k tomu, aby
se do těchto funkcí dostali rozumní lidé,
kteří by pokračovali v nastoleném trendu
slušnosti, vstřícnosti a maximální pomoci
občanům, spolkům, školám i firmám. To
se myslím povedlo, a tak mohu s klidným
svědomím tyto funkce opustit. Jsem sice
i v tomto novém volebním období členem zastupitelstva, členem rady města
a po dohodě se všemi zvolenými zastupiteli jsem ještě přislíbil pomoc novému
vedení města. Byl jsem přijat do pracovního poměru jako technický pracovník
města na dobu dvou let.
Chtěl bych i touto formou poděkovat občanům Strmilova a všech místních částí,
spolupracovníkům na městském úřadu
a v osadních výborech, členům spolků
a organizací i vedení škol za dlouhodobou pomoc a podporu. Bez té by se nedaly všechny zmíněné stavby, společenské, kulturní a sportovní akce uskutečnit.
Vždycky jsem měl kolem sebe partu
schopných a obětavých lidí, a to se potom pracuje a řídí chod města mnohem
snadněji.
Závěrem bych chtěl popřát novému vedení města, ale hlavně všem občanům
Strmilova i místních částí krásně prožitý
konec roku 2018 v kruhu svých nejbližších a přeji vám všem hodně štěstí, pohody a úspěchů v novém roce 2019.
Petr Vinkler
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Zásobník chytrých projektů aneb náměty pro rozvoj Strmilova
Ve Strmilově žije mnoho chytrých lidí.
Někteří se pohybují ve veřejném prostoru, jiní své nápady, myšlenky, tvůrčí i pracovní potenciál odváží za hranice našeho
správního území. V minulém čísle SN jsem
vyzývala k debatám o tom, jaký Strmilov
si místní lidé přejí a zda se na jeho vytváření chtějí podílet. Ptám se všech, úředníků, zastupitelů nebo i těch, kteří přijdou
do knihovny. Skládám pomalu obrázek
města, kde se lidé cítí dobře a mají své
místo k životu rádi. Za rok trvání projektu
„Smartvillage Strmilov aneb chytrá řešení
pro malá města“ jsme diskusemi dospěli k těmto čtyřem oblastem života obce,
která se jeví pro místní lidi jako důležité:
dobré vztahy mezi lidmi, péče o přírodu,
místní soběstačnost a využívání novinek
ze světa technologií a inovací.
Vědět, co je důležité a mít to napsané,
je fajn. Na co ale další papír, další plán?
Výsledky má jen akce dovedená do realizace. A akce vyžaduje zdroje – lidské,
organizační i finanční. Rozhodovat, kam
směřovat zdroje je právem a povinností vedení obce. Proto vzniká tento zásobník, má být inspirací a nabídkou cest,
kterými se Strmilov může vydat. Pokud
se sejde zájem místních lidí s podporou
města, pak můžeme sledovat tyto lákavé
a v projektu definované cíle:
1. Budujme dobré vztahy mezi lidmi
– z pohledu veřejné správy je v této
oblasti třeba dále podporovat místní spolkovou činnost, kulturu i sport,
hledat jiné pojetí budovy i účelu
kulturního domu, rozvíjet komunitní funkci místní knihovny. Z námětů k rozvoji je též zajímavé zabývat
se potenciálním využitím půdy nad
obecním úřadem.
1. Věnujme pozornost ochraně zdrojů života – přírodě – v této oblasti
je úspěchem, že strmilovské potoky
již nebudou muset polykat splašky
z třetiny Strmilova. Nová kanalizace a čistírna odpadních vod povýší
na podzim roku 2019 život obce pohledem udržitelného života a ochrany přírody o několik stupňů. V této
oblasti byla veřejnost ve vymýšlení
nejaktivnější. Na seminář o vodě přišlo 17 lidí, vznikl námět a projektová žádost neformální skupiny dobrovolníků do programu Nadace Via
Živá komunita s názvem „Cesta strmilovské vody.“ Odpadové hospodářství je další oblast k hledání nové
cesty pro zachování zdravější obce
našim dětem.

1. Podporujme místní soběstačnost
– ceníme si zázemí Strmilova v podobě lékařů i škol v místě, máme
poštu i místa pro sport. A co staří lidé? Mají dostatek podpory, aby
mohli žít co nejdéle v domácím prostředí? Sociální služby jsou v obci
nabízeny, jejich využívání je ale minimální. V jakém stavu jsou vodovody a z jakého jsou materiálu? Mají
mladí kde stavět?
1. Využívejme novinek ze světa
technologií, vědy, učme se z příkladů dobré praxe Rok 2018 znamenal pro úřad renovaci počítačové sítě, práce na zvýšené ochraně
dat. Dívejme se kolem sebe, sledujme výsledky bádání v akademickém a vědeckém světě. Je dobré vidět za humna a nezůstávat zavřený
ve svém známém a omezeném prostoru. Otevřenost nápadům a debatě o tom, jak dělat věci lépe, je
předpokladem dobrého života. Kéž
by více vzdělaných, důvtipných
a akčních lidí chtělo své myšlenkové bohatství směřovat do naší obce.
Hledání příležitostí k vytvoření takového prostředí je úkolem dlouhodobým a náročným.
Je zřejmé, že každý má svůj pohled
na svět, své zájmy a představy. Co je pro

Foto ze semináře o vodě, 1. 11. 2018

jednoho chytré, pro druhého může být
hloupé. Proto se lidé často neshodnou,
pro každého je totiž důležité něco jiného. Je dobré mít z čeho vybírat, ve více
možnostech se lépe hledá shoda. Předkládám tedy výsledky roční práce své i lidí kolem mne a místní knihovny k další debatě i realizaci toho, co se nyní jeví
pro další cestu města jako zdravé, udržitelné a pro život zdejší dobré.
Zásobník projektů bude předložen radě
i zastupitelstvu města, následně jej zveřejníme na webové stránce města. Rok
2019 může být rokem akcí a realizací toho, co bylo letos vymyšleno a pojmenováno. A nemusí to být akce s velkou investiční náročností, stačí zapřemýšlet
a začít u sebe. Inspirace je mnoho, v příštím vydání zveřejníme tipy k šetrnému
hospodaření s dešťovou vodou. Kdo
chce vědět více dříve, je vítán na úřadě
i v knihovně.
Jaroslava Sedláková

foto: V. Vondrušová
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Chytré děti plánovaly budoucnost pro Strmilov
Počátkem listopadu přišla paní Jaroslava
Sedláková s nabídkou podílet se na projektu „Smartvillage aneb chytrá řešení pro Strmilov“. Cílem bylo nějakým způsobem zapojit děti ze ZŠ a společně se nad tématem
zamyslet, popovídat si o něm a následně
jej výtvarně či jinak zpracovat. Projekt byl
realizován po dobu jednoho měsíce v rámci výtvarného kroužku pro 2. stupeň a hodin informatiky 6. a 9. třídy. Nešlo ani tak
o výslednou práci dětí, ale spíše o to, aby se
zamyslely nad tím, jak a čím by se dal život
v našem městě vylepšit.
O informatice se některé děti rozhodly pro
skupinový projekt, přičemž každá ze skupin dostala fiktivní rozpočet a měla rozhodnout, co by zde chtěla vybudovat. Zajímavých nápadů byla spousta, za zmínku
stojí například vybudování ZOO koutku se
zvířecím hotelem, zbudování nádrží na zachytávání dešťové vody a kořenové čističky či pořízení elektro-minibusu pro svoz
k lékaři a do školy. Jiní se pustili například

Návrh loga Smartvillage Strmilov – žáci 9. třídy pomocí grafického editoru GIMP

do vymýšlení ankety a starší chlapci se rozhodli vytvořit logo „Chytrého Strmilova“
pomocí grafického editoru GIMP. Vymýšlení a tvorba loga byla i náplní výtvarného
kroužku, přičemž zde měly děti logo zpracovat pomocí anilínových barev. Dále si
děti na kroužku zkusily jednu z metod kritického myšlení s názvem Pětilístek, při níž
se má člověk zamyslet nad zadaným tématem a shrnout jej do výrazů, které ho nejvíce vystihují.
Posledním a zároveň hlavním úkolem projektu byla intermediální tvorba nad mapou Strmilova. V této aktivitě byl dán prostor jak informatice, tak výtvarné výchově.
Na balicí papír přilepený na stěnu byla pro-

mítána mapa Strmilova a děti si mohly vybrat, kterou část města chtějí upravit. Tu
následně vygumovaly v malování a na bílé
místo, které na stěně zůstalo, nakreslily to,
čím by chtěly Strmilov vylepšit. V „novém“
městě tak vznikl například obchodní dům,
přírodní koupaliště, nový park kolem kostela sv. Jiljí, komunitní centrum či dům pro
mladé rodiny a matky samoživitelky.
Ať už se nápady dočkají realizace či nikoliv,
chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat všem zúčastněným za jejich práci,
nasazení a ochotu podílet se na tom, aby
Strmilov byl zase o něco krásnější místo
k životu.
Iveta Holcová

Intermediální tvorba žáků ZŠ Strmilov

foto: I. Holická

Vážení spoluobčané,
velice si vážím a cením Vaší spolupráce v již skoro uplynulém roce 2018. Proto mi dovolte Vám touto cestou,
v letošním posledním vydání Strmilovských novin, za ní poděkovat.
Blíží se rok následující, rok 2019. Vzpomínám, když jsem byl malý kluk, letělo mi hlavou při myšlence
na rok 2000 a další, jak je to hodně daleko.
Čas letí a letí a já si čím dál víc uvědomuji, že čas, který prožijeme příjemně a ve zdraví, je ten nejlepší.
Proto Vám všem přeji, abyste v roce 2019 i v letech následujících trávili ten nejlepší čas nejvíce
v blízkosti rodiny a přátel opevněni darem největším, zdravím.
Martin Novák
starosta
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Něco málo z místní historie - 6. část
Řemesla a obchod...
V prvobytně pospolné společnosti se rody a rodiny podílely společně na veškerých činnostech, které jim umožňovaly
přežití v drsných podmínkách. Spolu lovily, sháněly potravu, vyráběly primitivní
nástroje a společně nabyté si rozdělovali.Postupně se však začali vyčleňovat jedinci, kteří byli zručnější, uměli lépe opracovat pazourek na zbraně a nářadí, šít
oděvy a boty z kožešin, malovat obrazy
na stěny jeskyní (což mělo mít kultovní
význam) a další činnosti důležité pro jejich způsob života.
Tak vznikla první řemesla. Později lidé
pochopili, že nemá smysl, aby zručný výrobce zbraní ztrácel čas lovem a že je výhodnější, když vymění svůj výrobek třeba
za kus masa z mamuta.
A tak vznikl výměnný obchod.
Se vznikem a rozvojem zemědělství bylo potřeba více řemeslníků, vznikala nová řemesla. Po objevu kovů kováři, jejichž
výrobky byly využívány na zdokonalení
zemědělských prací, orby, sklizně atp. Také výroba zbraní byla vyhledávaným řemeslem. Slované převzali znalosti o kovářství asi v 7. století po Germánech
a původně Keltech. Počátky pocházejí
z doby halštatské asi 500 let př. Kristem.
Také větší množství vypěstovaného obilí
bylo třeba zpracovat, už bylo náročné je
drtit mezi kameny. Po ručních mlýncích
byly využívány žentoury tažené zvířaty,
které nahradily mlýny vodní a větrné. Tak
vzniklo mlynářství a přidružovala se další
řemesla. Ve stavebnictví tesaři, kameníci,
k výrobě oblečení tkalci a krejčí, k obouvání ševci.
K zachování kvality práce a konkurenčního prostředí se řemeslníci sdružovali
do cechů, které vznikaly od 12. století.
Mistři předávali zkušenosti učňům a až
po složení mistrovských zkoušek mohli začít pracovat samostatně. Některá řemesla a obchody byly podmíněny souhlasem panovníka nebo místní vrchnosti.
Například pivovarnictví - právo varné má
Strmilov od roku1570, místní pivovar zanikl 1936.
Také právo tržní podléhalo panovníkovi, výroční trhy se konaly jednou ročně,
Strmilovu bylo uděleno v roce 1294, tím
se stal Strmilov tržním městečkem. Prodávalo se v polozemnicích rozmístěných

po obvodu náměstí. A jsme zpátky u obchodu.
S rozvojem řemesel zanikl výměnný obchod a vznikly peníze. Původně užívané
byly kamínky, mušle, peří a podobně. Ještě v 10. století se v českých zemích objevují ve formě plátýnek-šátečků, podle toho vznikl název platidla. Tak to alespoň
zmiňuje arabský obchodník Ibráhím ibn
Jákúb, který navštívil v té době české země, jmenovitě Prahu. Už dávno předtím
ovšem, po objevu kovů, vznikly mince.
Nejstarší, nalezené na našem území, byly keltské duhovky, ražené mince stříbrné
se začaly rozšiřovat do Evropy ze středomoří asi 500 let př. Kr. Jejich výroba byla
výsadou panovníka, i když se našli podvodníci, kteří v penězokazeckých dílnám
vyráběly falcifikáty. O významu Strmilova v minulosti svědčí nálezy mincí - v roce 1890 objevené mince ze 13. století
na cestě ke hřbitovu a římské mince z doby Tiberia Claudia (75 nl. u Nové Olešné)
snad souvislost s Zimmerwaldy?
Ve Strmilově bylo z větších živností nejvýhodnější mlynářství. V 16. století zde
existovaly tři mlýny a pila, v 17. století Nykodým Pacht, Jiří Krupička a Václav Fantale. Před 1. světovou válkou jich
bylo pět. Adamův na Kamenitém potoce, Stránských pod hřbitovem, Doležalů,
Špuláků a Doupníků na Hamerském potoce. Původně se jednalo o mlýny na vodní pohon, ve 20. století pak se přidával
benzinový pohon nebo turbíny.
Mlýny sloužili také k lisování oleje. V 17.
století zde byly dvě olejny, mlýn-olejna
Josefa Doupníka, zanikl po vystěhování
majitele do Ameriky.
Ve Strmilově působily také cechy řezníků,
pekařů a krejčích. Ale nejrozšířenější byl
cech tkalcovský. V českých zemích jsou
zmíněni soukeníci již v 9. století. Tkalo se
nejdřív ze lnu, potom z bavlny, později
se zpracovávala i vlna a snad i hedvábí.
Jedna z látek, kterou jsem objevila z dílny Kubákových má plastický vzor, jehož
technologie je asi 1000 let stará a pochází z arabských zemí. Ve středověku začaly
vznikat manufaktury, tedy nejen v řemesle soukenickém, ale i v jiných odvětvích.
S nástupem ranného kapitalismu začala
výroba v továrnách, čímž se práce zrychlila a zboží zlevnilo. Nejstarší textilní továrna ve Strmilově je Kubákova tkalcov-

na, založená Františkem Kubákem v roce
1870. Továrna pana Vonky se specializovala na jemnější tkaniny, ložní prádlo atp.
Ratolístkova továrna vyráběla punčochové zboží. A zpět do historie k řemeslům.
Koncem 19. století přinesl z cest po Rakousku „krajánek“ technologii výroby
perleťových knoflíků, která se rozšířila
hlavně na počátku 20. století. Výrobcům
knoflíků se říkalo čamrdáři. Knoflíky, které
se objevily už v době bronzové byly hromadně používány od 12. století. Výroba
těch zdejších, perleťových, byla nejdříve ruční, posléze se zdokonalila používáním strojů, soustruhů. Čamrdáři byli zapsáni v rejstříku řemesel, ale knoflíky se
vyráběli v mnoha chalupách i jako zimní
přívydělek zemědělců nebo stavebních
dělníků. Ještě dnes nacházíme (zvlášť při
posledních výkopech stavbařů) mnoho
zbytků perleti.
Z dalších živností jmenuji truhlářství
p. Dvořáka a p. Kubáka, klempíře Hendrycha a Janků, tesaře Steinhausera, Batelku,
Pilmajera a Dvořáka, Dvořákovo zámečnictví, Autodopravu p. Kubíčka a Krafky,
Dřevákárnu vlastnil p. Chadima. Papírnictví měl p. Lahodný, drogistické zboží
prodával pan Voborník ve specializované
prodejně, které sloužila současně jako lékárna. Ve 30. letech 20. století zde působil
také lékař, MUDr. Kohn, který provozoval
i zubařskou praxi včetně laboratoře.
Ryby jste mohli koupit u p. Tůmy, rybářské potřeby prodával p. Pavlát. Ševcovství provozovali p. Čermák a Míšek, krejčovství p. Janák, Čermák a Krafka, také
zde bylo několik švadlen, např. paní Paulusová a Procházková. Další provozovaná řemesla byla sklenářství a kartáčnictví
a sedlářství a čalounictví pana Pauluse...
Potraviny se prodávaly v Konzumu u Vobrů a paní Kubákové, mlsat jste mohli
v cukrárně u pana Kubáka a paní Marešové.
Čerstvou zeleninu a ovoce jste mohli zakoupit u dvou zelinářů, kteří ho vozili dvakrát týdně ze Znojemska, paní Kubáková
a bratři Stejskalovi. Také maso jste mohli koupit čerstvé, řezníci Kolář a Podkovář
bourali dobytek na místních jatkách, další
řezníci byli p. Vondráček, Zlámal (kde byla
i hospoda) a Emmer a ještě koňský řezník
Emmer, který prý dělal výborné klobásy
a párky.
(Pokračování na str. 6)
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Mlékárna, na místě dnešního výkupu vyráběla čerstvé máslo, podmáslí a tvaroh
z vykoupeného mléka
Dále zde bylo několik hostinců - Krbcův,
později Jelínkův hostinec skončil v polovině 19. století. Ještě ve 30. letech 20.
století byl provozován Na Nivce hostinec
rodiny Doležalových, kteří tam vlastnili
i mlýn a pekárnu. Na náměstí byla Polákova vinárna a Klimešova hospoda, kde byl
i taneční sál. Na místě zbořené hospody,
na rohu, kde teď stojí hotel Komorník, bylo kino. Promítalo se ve středu, v sobotu
a v neděli, a v neděli odpoledne pro děti. Pro zajímavost dodávám, že v blízkosti dnešní lékárny byl obecní úřad a u něj,

šatlava! Na Studentské ulici p. Máca, původně hospoda Kontrysova, a na místě dnešního městského úřadu, na Braně,
byl další hostinec s tanečním sálem.
Po roce 1948 došlo ke znárodnění živností, i těch menších (na rozdíl od jiných
Moskvě podléhajících zemí jako Maďarsko nebo Polsko, kde se drobné živnosti
uchovaly). Znárodněné (ukradené) firmy
byly většinou dále provozovány například jako družstva, v lepším případě jejich bývalými majiteli a po sametové revoluci vráceny jejich zbytky restituentům.
Do té doby, tedy do devadesátých let
byly vesnice a menší města většinou
soběstačná, zůstaly tam základní služby
a nezbytný sortiment obchodů.

S příchodem globalizace do naší země se
situace změnila, malé obchody a živnosti přestaly prosperovat, lidé si zvykli jezdit do větších měst. V supermarketech je
zboží levnější, malé obchody nedostávali množstevní slevy a nebyly schopny jim
konkurovat.
Máme sice větší výběr zboží, ale na čerstvost a kvalitu v dobách svého mládí mohou dnes pamětníci jen vzpomínat.
Ilustrační fota tentokrát nepřikládám,
mohli jste je vidět na zdařilé výstavě 100
let republiky na Městkém úřadě, kde jste
možná našli i další řemesla a živnosti, které jsem v článku neuvedla.
V dalším čísle Starousedlíci a berně.
Jarmila Kaprálová

Kulturní akce

Koncert Missa Brevis pastoralis z 27. 10. 2018
U příležitosti oslav 100 let republiky se konal koncert v kostele sv. Jiljí. Skladba Missa brevis od Jiřího Pavlici zazněla v podání smíšeného pěveckého sboru Smetana z Jindřichova Hradce s instrumentálním doprovodem. Hostem večera byl místní pěvecký sbor.
Nádherný zážitek.
Vava, foto: Vladimír Semotán
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Ježibaby z Babína (potažmo z Nové Bystřice) přiletěly k nám
V pátek i v sobotu 23. 11. - 24. 11. 2018 jste zaplnili kinosál Beseda, abyste se dozvěděli, jak to nakonec dopadne s vandrovníkem Martinem, jeho milou a se všemi bytostmi z lesa Babína. Myslíme, že ochotníci z Nové Bystřice odvedli velký a dobrý kus práce, protože jste se
spolu s námi i docela zasmáli. My z ŽASu jsme si to rozhodně užili! Díky za tento příjemný „úlet“.
Za ŽAS Vlasta Vondrušová, foto: Vladimír Semotán
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Oslavy 100 let republiky ve Strmilově
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Lenka Filipová a Ivan Mládek ve Strmilově

22. 9. 2018 od 19.00 hodin se uskutečnil v místním kostele sv. Jiljí koncert populární zpěvačky Lenky Filipové. Koncert měl proběhnout již v roce 2017, ale Lenka Filipová si téměř celý rok léčila ztrátu imunity. Hodina a půl plná známých i méně známých písniček
rychle uběhla. Kvalitní zvuk i příjemné osvětlení přispělo k silnému emočnímu zážitku. Zaplněný kostel odměnil Lenku Filipovou závěrečným potleskem ve stoje. Když jsme po koncertě seděli s Lenkou Filipovou ve skoro prázdném kostele, vyprávěla, jak jí takovéto
vystoupení nabíjí, jak ji pronásledují novináři a jak krásný má vztah se svou dcerou Lenny. Moc jí potěšil plný kostel i na tak malém
městečku. Lenka vystupovala ve Strmilově velmi ráda a ochotně podepisovala všem zájemcům své fotky. Spokojená byla i se zázemím, které jsme jí vytvořili, ráda by se někdy do Strmilova vrátila, tak uvidíme.

Na březen 2019 připravujeme do kulturního domu ve Strmilově velkou show Ivana Mládka a Banjo bandu. Tento skvělý hráč na banjo, zpěvák, bavič, textař, skladatel, komik, kreslíř, humorista a vynálezce, vystoupí spolu s Lenkou Plačkovou, Libunou, Kalamity Jane
a Banjo bandem. Společným jmenovatelem je nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, který má diváka především pobavit.
Dadaistické monology, scénky a anekdoty střídají známé i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje jak Ivan Mládek,
tak i ostatní členové jeho „panoptika“. A opravdu se máte na co těšit. Vstupenky budou ještě před Vánocemi.
KRAFT Strmilov o.s.
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Včera a dnes
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Škola a školka

Co se děje ve škole?
Za období od minulého vydání Strmilovských novin se toho stalo mnoho. O většině akcí je veřejnost průběžně informovaná na facebookových stránkách školy,
o které se svědomitě stará paní učitelka
Šárka Punčochářová. Ovšem pro ty, které tyto technologie nechávají chladnými,
zde uvádím drobné shrnutí.
Začnu organizační záležitostí. Vzhledem
k tomu, že jsme v letošním roce zaznamenali enormní zájem o umístění dětí do školní družiny, otevřeli jsme ještě
jedno oddělení. Přes počáteční problémy s personálním obsazením se již situace vyřešila a vychovatelkou druhého oddělení je paní Lenka Vytisková. A když už
jsem u té družiny, tak připomenu jednu
společnou akci obou oddělení družiny
a školního klubu. Děti se vydaly podívat
se do Jindřichova Hradce, jak to vypadá
u profesionálních hasičů. Exkurze byla zajímavá a všechny děti se dozvěděly něco
nového.
I další třídy se vydaly objevovat nové informace i mimo školní lavice. Sedmáci byli v Praze na výstavě Doteky státnosti. Deváťáci vyjeli do J. Hradce nejprve na akci

Protidrogový vlak, poté byli na exkurzi
v rádiu Česká Kanada a v Muzeu Jindřichohradecka na programu První republika. Myslím si, že všechny uspořádané exkurze byly vhodným doplněním učiva.
Naši žáci také poměřují své znalosti
s ostatními vrstevníky. Již jsme se zúčastnili Přírodovědného klokana, soutěže IT-SLOT (vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9.
ročníků z oblasti IT), Olympiády z českého jazyka. Proběhlo testování žáků 8. ročníku v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti. Na stránkách SCIO se mohou žáci podívat na své výsledky.
S ostatními školami a školkami z okresu Jindřichův Hradec změříme také své
tvořivé schopnosti. Letos jsme se zapojili
do Radostného vánočního tvoření, na jehož výsledek se můžete dojít podívat
do křížové chodby Muzea fotografie v J.
Hradci. Koncepci výzdoby našeho stromečku vytvořila paní asistentka Kateřina
Tůmová. Když už jsme u toho tvoření, tak
bych ráda zmínila i letošní Adventní tvoření, jehož se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých. Všichni si vyrobili krásnou výzdobu pro své domovy.

Chtěla bych také poděkovat dětem, které
vystoupily na oslavách výročí založení republiky. Tři čvrťáci také přednášeli na vítání občánků a přispěli tak ke slavnostnosti celého obřadu.
Nezapomínáme ani na sportovní rozvoj dětí. Prvňáci a druháci absolvovali pět lekcí bruslení v rámci projektu Děti do bruslí. Ostatní žáci školy budou mít
možnost si jet zabruslit na stadion do J.
Hradce a v únoru uspořádáme lyžařský
výcvik.
Před Vánoci se ještě pojedeme podívat
do Brna. Již tradičně pořádáme v době
adventu výlet do nějakého města, tentokrát návštěvu Brna spojíme ještě s historickou exkurzí.
Zahálet však nebudeme ani o Vánocích.
Žáci 9. ročníku za pomoci jednoho osmáka svým předtančením zahájí Městský
ples.
Na závěr mám ještě jedno přání. Vánoční
přání Vám všem strmilovským občanům.
V nadcházejícím roce ať Vás provází zdraví, štěstí, pohoda a mnoho dobrých lidí.
Ludmila Plachá

Komunální volby ve Strmilově 2018 - volební účast 49,66 %
Kandidátní listina
č

název

Zastupitelé
poř.
číslo

Jméno

Navrhující Politická
strana
strana
věk

Hlasy

Funkce

abs.

Rada města

3

SNK - občané Strmilovska

1

Novák Martin

47

NK

BEZPP

346

3

SNK - občané Strmilovska

4

Nesporý Jan

44

NK

BEZPP

329

3

SNK - občané Strmilovska

2

Štěrba Pavel

44

NK

BEZPP

315

1

Sdružení nezávislých kandidátů

5

Nečeda Luboš

27

NK

BEZPP

304

3

SNK - občané Strmilovska

11

Přibyl Jiří Ing.

41

NK

BEZPP

293

1

Sdružení nezávislých kandidátů

4

Kučera Tomáš

40

NK

BEZPP

278

3

SNK - občané Strmilovska

6

Razimová Irena

48

NK

BEZPP

248

1

Sdružení nezávislých kandidátů

1

Krátký Jaromír

70

NK

BEZPP

246

3

SNK - občané Strmilovska

3

Kozák Lubomír

60

NK

BEZPP

230

3

SNK - občané Strmilovska

5

Jahodová Martina

42

NK

BEZPP

216

1

Sdružení nezávislých kandidátů

3

Semotánová Věra

56

NK

BEZPP

210

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

5

Řežábková Pavlína

29

KDU-ČSL

BEZPP

179

1

Sdružení nezávislých kandidátů

2

Kubák Zdeněk

58

NK

BEZPP

171

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

6

Hanzal Jiří

35

KDU-ČSL

BEZPP

166

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

1

Urbánek Karel DiS.

40

KDU-ČSL

BEZPP

144
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UPOZORNĚNÍ!
Provoz knihovny
v prosinci 2018 – lednu 2019:
Knihovna bude uzavřena
v době od 21. 12. 2018
do 4. 1. 2019. Provoz bude
opět zahájen 7. 1. 2019…
Přijďte si včas udělat zásobu čtiva
na Vánoce do 19. 12. 2018!
AŤ JSOU VŠECHNY VAŠE
CHVÍLE O SVÁTCÍCH
CO NEJKLIDNĚJŠÍ A NEJŠŤASTNĚJŠÍ
S RODINOU, S PŘÁTELI, S VAŠIMI MILÝMI…
A TŘEBA I JEN S KNIHOU O SAMOTĚ…
PROSTĚ AŤ VÁM JE POŘÁD HEZKY I V ROCE 2019!
Vaše Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově a knihovnice

Spolky

TJ Jiskra Strmilov
VÝSLEDKY ODEHRANÝCH ZÁPASŮ MUŽI PODZIM 2018:
Strmilov - Kunžak
1:2 (1:1)
Halámky/Hranice - Strmilov
5:3 (1:3)
Strmilov - Novosedly
2:2 (1:1)
Peč - Strmilov
1:0 (0:0)
Strmilov - Plavsko
3:0 (2:0)
Bystřice B - Strmilov
3:4 (1:2)

St. Hobzí - Strmilov
Strmilov - St. Hlína
Jarošov - Strmilov
Strmilov - Buk
Suchdol B - Strmilov
Strmilov - N. Včelnice B
Stráž - Strmilov

2:3 (1:1)
1:2 (1:1)
3:2 (3:0)
1:5 (0:3)
2:1 (2:1)
6:2 (2:0)
2:4 (1:0)

TABULKA - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI PODZIM 2018
Tým
1
2
3
4
5
6
7

AC Buk
FC Peč
FK Stará Hlína
TJ Sokol Halámky/Hranice
TJ Dyje Staré Hobzí
TJ Kunžak
TJ Nová Včelnice B

Z

V

13
13
13
13
13
13
13

12
8
6
5
6
5
5

R
0
3
4
5
2
4
3

P
1
2
3
3
5
4
5

Skóre
47:11
38:25
27:23
25:22
21:23
29:31
40:34

B
36
27
22
20
20
19
18

Tým
8
9
10
11
12
13
14

SK Novosedly nad Nežárkou
TJ Jiskra Strmilov
Sokol Jarošov nad Nežárkou
Sokol Suchdol nad Lužnicí B
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
TJ Sokol Plavsko
TJ Jiskra Nová Bystřice B

Z
13
13
13
13
13
13
13

V
4
5
4
3
4
2
2

R
4
1
3
5
1
3
2

P
5
7
6
5
8
8
9

Skóre
26:24
31:31
20:25
26:35
21:33
21:39
27:43

B
16
16
15
14
13
9
8
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Spolek hráčů cvrčka
Dne 1. 12. 2018 jsme ukončili závěrečným turnajem ligy 2018 osmnáctý ročník ligy ve cvrčkovi.
Liga se letos opět skládala z pěti turnajů. Všech pěti turnajů se
zúčastnilo 160 hráčů – 45 různých cvrčkařů. Celkem jsme shodili
62 568 kuželek. Vítězem ligy ve cvrčkovi 2018 a KRÁLEM STRMILOVSKA ve cvrčkovi se stal Miloslav Křišta ml. Na druhém místě
skončil Michal Lovětínský a třetí místo obsadil Miloslav Křišta. V závěrečném turnaji bojovalo o stupně vítězů celkem 11 hráčů.
O vyrovnanosti ligy svědčí to, že hráč, který po čtyřech turnajích figuroval až na 8. místě se v posledním turnaji ligy dokázal probojovat na konečné 3. místo.
Další informace z dění kolem hry cvrček můžete čerpat z našeho
webu http://www.cvrcek.4fan.cz/

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
5. 1. 2019 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2019
Úvodní turnaj Ligy 2019. Tento turnaj není OPEN.
2. 2. 2019 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXIV. ročník
Tento turnaj je OPEN.
2. 3. 2019 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
6. 4. 2019 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
4. 5. 2019 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 11. ročník
Tento turnaj je OPEN.
25. 5. 2019 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 14. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji předpokládaná. Tento turnaj je OPEN.
2. 11. 2019 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
7. 12. 2019 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Závěrečný turnaj Ligy 2019. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2019. Tento turnaj není OPEN.
POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích
plochách. Info: Sláva 607 907 978, www.cvrcek.4fan.cz
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TABULKA O KRÁLE STRMILOVSKA
„LIGA 2018“ konečné pořadí
Pořadí Jméno

1

2

3

4

5 Body

1.

KŘIŠTA Miloslav ml.

4

2

6

2

6

135

2.

LOVĚTÍNSKÝ Michal

2

1

3 14 22

104

3.

KŘIŠTA Miloslav

0 13

4.

TUČEK Zdeněk

5.

HROUDA Jan

6.

KŘIŠTOVÁ Monika

7

4

7.

TUČEK Tomáš

0

5 16

8.

HOLÝ Jiří

5 20

5

4

2

1 19 14

3

8

87

6 15 22

1

7

79

4 18 14

78

5

4

78

2 21

9

71

9.

MURAWSKÁ Dana

24

3

10.

KUBÁK Jan

17

6 24

11.

POVOLNÝ Stanislav

12.

VENCOVSKÝ Ondřej

0

9

15 32

13.

DOLEČEK Leoš

14.

JONÁČEK Stanislav ml.

14 26

15.

NOŘINSKÝ Zdeněk

16.

JANÍK Zdeněk ml.

17.

PORUBA Jiří

90

7 11 10

70

6

5

68

9 30

1

64

1 10 17

54

3 29 17 24 11
0

42

3

35

23 11 28

8 12

34

32 10 23

7 30

30

0

30

9

8

0

0

7

0

0

18.

HOLÝ Jaroslav

0 12 27

26

19.

FÜLLSACKOVÁ Alena

11 22 10 28 19

22

20.

MYNÁŘ Jaroslav

35 14

21

21.

NOŘINSKÁ Michala

16 30 15

9 25

21

22.

KUBÁK Filip

8 21 18

0 16

20

23.

HOLÁ Pavlína

10 16 19 17 24

17

24.

VENCOVSKÝ Marek

30

15

25.

STRUČOVSKÝ Luboš

26.

8 22 31

0 13 16 13

0 25 11

0

10

TUČEK Martin

22 12 20 23 18

9

27.

DAVID Imrich

12 33 21 27 28

8

28.

KUBÁK Zdeněk

0

8

29.

LOVĚTÍNSKÁ Michala

21

0

0 13 21

6

30.

PŘIBYL Ondřej

13

0

0

0

6

31.

SOBOTKOVÁ Jana

27 28 30 19 15

4

32.

NOVOTNÝ Jiří č. p. 469

20 27 26 15 26

4

0

0 12

0

0
0

33.

LUKŠ Vlastimil

18 17

0 20

0

3

34.

CEJPEK Bohumil

26 18

0 29 29

1

35.

SRP Josef

19 23

0 26 20

0

36.

VESELÝ Jan

31

0 28 25 23

0

37.

POPELKA Milan

38.

BEDNÁŘ Jiří

39.

HAČKA Miroslav

40.

0 24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 25

0

0

0

URBAN Jaroslav

34

0 27

0

0

0

41.

PŘIBYL Štěpán

28

0

0

0

0

0

42.

DOHNALOVÁ Dagmar

29

0

0

0

0

0

43.

ZUZÁKOVÁ Nikola

0 31

0

0

0

0

44.

KUČERA Tomáš

0

0

0

0 32

0

45.

PŘIBYL Marek

33

0

0

0

0

25

0

0
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Není kopec jako kopec VIII.
V sobotu, 22. září, jsme opět uspořádaly
tradiční zájezd pro své členky a ostatní
zájemce, kteří se již řadu let našich výletů rádi zúčastňují. Přidalo se i několik „nováčků“, kteří sice nevěděli, do čeho jdou,
ale přece jen to s námi riskli. Společně
jsme se vydali tentokrát na Moravu, kde
bylo naší první zastávkou městečko Loštice. Zde se nachází Muzeum tvarůžků,
ve kterém jsme se zúčastnili velmi zajímavé prohlídky exponátů, které nám přiblížily původní výrobu této velice oblíbené
krajové pochoutky. Neméně poutavý byl

„dobový“ film o zakládání firmy a posléze i filmový dokument o výrobě současné. Prohlídka končila příhodně v podnikové prodejně, kde jsme nestačili vybírat
z nepřeberného množství lákavých, „voňavých“ výrobků. Po osobním volnu jsme
odjížděli k osm kilometrů vzdálenému
hradu Bouzovu, který většina z nás měla jistě dopředu nastudován z filmových
pohádek, kterých se zde natáčelo opravdu nepočítaně. K překvapení všech, kteří
si spojují tuto část Moravy pouze s úrodnou Hanou, jsme i zde nalezli pořádný ko-

pec. Všichni jsme v ten moment byli z celé duše rádi, že nás autobus vyvezl skoro
až ke hradu a nemuseli jsme se k němu
dostávat „po svých“. I zde byla prohlídka
opět velice zajímavá, takže se nám ani nechtělo z tohoto zajímavého prostředí odcházet. Ale domov volal a museli jsme se
proto vydat na zpáteční cestu. Po celý zájezd nás provázelo perfektní počasí, nálada byla vynikající - prostě opět naše výletnická klasika !!!
KLUB ŽEN, Strmilov
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100 let včelařského spolku ve Strmilově
Včelařské spolky vznikaly v Čechách od poloviny 19. století, ale Včelařský spolek pro
Strmilov a okolí je pouze o několik měsíců
starší než československý stát. C.k. místodržitelství povolilo jeho založení v prosinci 1917 a 3. února 1918 byl na 1. valné hromadě zvolen předseda spolku řídící učitel
Fabián Hůlka, místopředseda farář František Sladký, jednatel Antonín Ratolístka,
pokladník Jan Vosolsobě, členové výboru
Vojtěch Doležal, Jan Kadlec, Karel Sklenka,
revizoři účtů Karel Doupník a Josef Máca.
Podle přijatých stanov měli včelaři pořádat
schůze a přednášky k rozšiřování včelařských dovedností a teoretických vědomostí, měli zřídit včelařskou knihovnu a rozšiřovat včelařské časopisy. K 16 zakládajícím
členům se přidávali další, a tak měl spolek v prosinci 1918 30 členů s 87 včelstvy.
Od hospodářsko-čtenářského spolku koupili medomet, pěstovali medonosné rostliny, společně objednávali cukr.

tily vídeňské úřady, pro které byl med přichystán, veškerou moc na nás a med zůstal
zde.“ Spolek prodal med místnímu zásobovacímu úřadu a do Prahy odeslal pouze peníze, 400 K. Ve dvacátých letech počet členů spolku klesal, teprve když mohl spolek
nakupovat levnější cukr bez daně, počet
členů opět stoupl.
V roce 1932 měl spolek 31 členů, předsedou byl řezník František Procházka, místopředsedou ředitel školy Stanislav Švehla, jednatelem Jan Švehla, pokladníkem
listonoš František Beneš. V letech 1936 až
1952 se stal předsedou spolku zanícený
včelař Stanislav Švehla. U nově postavené
školy zřídil vzorný včelín, ve kterém vyučoval mladé včelaře, pořádal kurzy pro začátečníky a kurzy chovu matek, při učitelské
knihovně založil oddělení včelařské literatury. V roce 1933 časopis Český včelař uveřejnil zprávu, že strmilovský spolek vysadil
250 akátů a 370 jív. Spolek si pronajal 2,5

Nedostatek cukru v době války byl možná
hlavním podnětem k založení spolku. Žádost o přidělení cukru k jarnímu krmení
byla řešena hned na první schůzi, byl také
proveden soupis zájemců o roje, které měl
spolek objednat, a Zemské ústředí včelařských spolků bylo požádáno o zaslání semen medonosných rostlin ke zlepšení včelí pastvy. Na jaře měl spolek obdržet 150 kg
cukru, ale 5 kg se cestou ztratilo, ztrátu musel uhradit místní speditér Jindřich Emmer.
I v následujících dodávkách několik kilogramů cukru chybělo, ale přednosta stanice Popelín vždy uznal reklamaci. Podzimní
příděl 300 kg cukru byl podmíněn odvedením 1 kg medu ze včelstva, ale včelaři tak
velkou dodávku medu odmítli, protože
byla kvůli silným mrazům a dešťům malá
snůška. Povinná dodávka medu byla spolku snížena na 20 kg, jednatel A. Ratolístka
zapsal: „Po státním převratu 28. října ztra-

ha pozemku a pěstoval medonosné rostliny, bílý jetel, svazenku, komonici, hořčici
a na zkoušku také pohanku. Zajišťoval pojištění včelstev, rozšiřoval moderní způsoby včelaření, r. 1937 uspořádal v tělocvičně
prodejní výstavu včelařských potřeb, jejíž
součástí byla přednáška učitele včelařství.
Na vzorně vedený včelín se dvěma autobusy přijeli podívat včelaři z Jindřichohradecka. Spolek koupil nový medomet, parní vařák na vosk a jiné pomůcky, shromažďoval
od členů vosk a nechával vyrábět mezistěny. Pro zlepšení pastvy objednal 500 ks javoru a jasanu, 50 kg jetele, 10 kg svazenky,
škola dodala sazenice yzopu, ibišku, šalvěje a máty peprné. Počet členů spolku se téměř zdvojnásobil, v lednu 1938 sdružoval
75 včelařů ze Strmilova, z Kunžaku, z Heřmanče a mnoha okolních vesnic, z toho ze
Strmilova 20 členů se 113 včelstvy.
Spolek bohužel nemá kroniku, ale v pečli-
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vě vedených zápisech ze schůzí můžeme
sledovat, jak se v životě včelařského spolku
odrážejí historické události uplynulých 100
let. Nedostatek cukru v obou světových
válkách a povinné dodávky medu. V roce 1918 projednal spolek výzvu Zemského ústředí spolků včelařských ku přijmutí
národních hostů, A. Ratolístka slíbil, že se
postará o jedno dítě, a aby se mu usnadnila cesta, mělo být připojeno ke skupině
dětí, které přijme obec Strmilov. V r. 1938
odeslal spolek na fond obrany státu 150 Kč
a českým uprchlíkům z pohraničí také
150 Kč. Za okupace byly nařízeny povinné
dodávky medu a vosku, v r. 1942 měli včelaři odevzdat polovinu snůšky, nejméně
2 kg ze včelstva. Spolek žádal o úpravu dodávky a vysvětloval nízký stav snůšky, každý včelař musel podat prohlášení o snůšce.
Předseda St. Švehla jednal o povinné dodávce v Telči a v Třebíči a pak byl předvolán
do Jihlavy, zde obhajoval dodávku podle písemného prohlášení členů. Cukr, který včelaři dostali na přihlášená a pak uhynulá včelstva, museli vrátit. V květnu 1945
byl ze spolku vyloučen jeden strmilovský
včelař za „provokační chování za války.“
V 50. letech včelaři projednávali úhyny včel
způsobené posypem DDT proti mandelince bramborové. K povinné dodávce medu
a vosku přibyla povinnost dodávat státním
lesům a JZD včelí roje.
Po smrti St. Švehly (1952) se ve vedení spolku vystřídali Fr. Procházka, Jan Švehla, Josef
Popelka, Antonín Kofroň a Jaroslav Chramosta. V odbytu medu nastala změna, předepsané dodávky se změnily na socialistické závazky, Jednota med vykupovala
a prodávala cukr. Od začátku 80. let musí řešit ČSV nový problém, včelstva začal ohrožovat roztoč varroaza, smrtelně nebezpečný parazit zavlečený z Asie. Včelařský spolek
sleduje zdravotní stav včelstev a podle pokynů veterinární správy musí léčit všechna včelstva ve svém obvodu, tj. v katastru
obcí Strmilov, Palupín, Bořetín, Nová Olešná, Vlčice, Střížovice, Budkov, Leština, Malý Jeníkov a Horní Meziříčko. Každoročně
po odebrání medu se všechna včelstva léčí fumigací a aerosolem speciálními léčivy,
antibiotika se v Čechách k léčení včel nesmí používat. Chov včel, a tedy i produkce
medu je pod odborným veterinárním dohledem, proto je český med velmi kvalitní
a zdravá pochoutka.
V letošním jubilejním roce má místní včelařský spolek 30 členů s 506 včelstvy, z toho ve Strmilově je 17 včelařů.
Jindřich Kubák,
jednatel Místního spolku ČSV
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Provoz kanceláří MěÚ Strmilov, knihovny
Viléma Martínka Strmilov a knihovny v České Olešné
Městský úřad Strmilov upozorňuje na změnu úředních hodin o Vánocích:
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme do pátku 21. 12. 2018. Po tomto datu bude možno uskutečnit platby pouze převodem
na bankovní účet vedený u ČS a.s., pobočka Jindřichův Hradec, BÚ č. 600 432 309/0800.
Od 27. 12. 2018 - 31. 12. 2018 budou kanceláře MěÚ Strmilov uzavřeny.
Den
PÁ 21. 12. 2018
PO 24. 12. 2018
ÚT 25. 12. 2018
ST 26. 12. 2018
ČT 27. 12. 2018
PÁ 28. 12. 2018
PO 31. 12. 2018
ÚT 1. 1. 2019
ST 2. 1. 2019
ČT 3. 1. 2019
PÁ 4. 1. 2019

kanceláře MěÚ Strmilov
OTEVŘENY
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
UZAVŘENY
UZAVŘENY
UZAVŘENY
Nový rok
OTEVŘENY
OTEVŘENY
OTEVŘENY

KVM Strmilov
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA

Knihovna Česká Olešná
OTEVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
OTEVŘENA

Místní části města

Dětské hasičské závody v České Olešné - 15. září 2018
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Oslavy 100 let republiky v České Olešné

Mikuláš v České Olešné

str. 18

4/2018

Vítání dětí do života
Dne 28. 11. 2018 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu vítání občánků do života. Poprvé ve své funkci přivítal pan starosta Martin Novák nové strmilovské občany. Rodiče dětí a další hosty potěšily svým krátkým programem děti z MŠ Strmilov, které si připravily
krátké pásmo básní a písní. Žáci ZŠ Strmilov zarecitovali básně. Po zhlédnutí krátkého programu byly předány dárky, jako upomínka
na tento slavnostní den a rodiče se podepsali do pamětní knihy. Přivítány byly tyto děti: Antonín Balek, Adéla Vlásková, Valérie Kolářová, Matěj a Oliver Chlupáčovi a Jan Sýkora. Vítáme Vás mezi námi!

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018/2019
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STRMILOV, FARNÍ KOSTEL SV. JILJÍ
Čtvrtá adventní neděle
Ne 23. 12. 2018
Slavnost Narození Páně
Po 24. 12. 2018 (mše „v noci“)
Út 25. 12. 2018 (Boží hod vánoční)
Svátek Svaté Rodiny
Ne 30. 12. 2018
Slavnost Matky Boží P. Marie Út 1. 1. 2019
Slavnost Zjevení Páně
Ne 6. 1. 2019
Svátek Křtu Páně
Ne 13. 1. 2019

8:00 hod.
21:30 hod.
9:30 hod.
8:00 hod.
8:00 hod.
8:00 hod.
8:00 hod.

Kéž Vás o letošních Vánocích naplní pokoj a radost, kterou přináší Ježíš všude tam, kam jsme
ochotní jej přijmout – i kdyby to měla být třeba „jen“ stáj! Požehnaný nový rok 2018 přeje
P. Jozef Gumenický, administrátor farnosti
BOHOSLUŽBY A AKCE V EVANGELICKÉM KOSTELE O VÁNOCÍCH
15. 12. – 17:00 Adventní koncert Trio Budvicense a Freedom chór ve Strmilově v kostele
16. 12. – 15:30 Vánoční hra a koledy ve Strmilově v kostele
16. 12. – 17:00 Betlémské světlo na strmilovském náměstí
23. 12. – 4. neděle adventní, bohoslužby ve Strmilově v 10:00
25. 12. – Boží hod vánoční, bohoslužby v Zahrádkách v 8:30 a ve Strmilově v 10:00 s VP
1. 1. 2019 – Nový rok, bohoslužby ve Strmilově v 10:00 s VP

STOLNÍ TENIS 2018 - 6. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY
pátek 28.12. 2018 od 15.00 hod., tělocvična ZŠ
Pro neregistrované. Občerstveni zajištěno!
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