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Úvodník
Vážení čtenáři Strmilovských novin,
dostáváte do ruky první číslo v roce 2021. Už celý rok trvá koronavirová krize. Ve Strmilově, a nejen tady, se život téměř
zastavil. Volnočasové aktivity jsou zakázány, nesmí se po deváté hodině vycházet z domovů a nesmíme na procházku
ven z katastru obce. Spolky, sdružení a kluby nesmí vykonávat žádnou činnost a my tedy nemáme o čem psát. Žádné plesy, maškarní, zátahy, karnevaly, koncerty, vystoupení, turnaje, zápasy, cvičení a ani cvrček se netočí. Otevřené
jsou jen základní obchody, výrobní firmy, doktoři a úřad. Zavřené jsou i školy a školky a v televizi se dozvíme od ministra zdravotnictví pana Blatného předpověď, jak bude tato pandemie pokračovat. Buď se situace zlepší, nebo zůstane
stejná, nebo se zhorší. První rok karantény je nejhorší. Pak už si člověk zvykne. Tak pevné nervy.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny

MARTIN NOVÁK JAK HO NEZNÁTE
Strmilovské noviny Vám dnes představují sportovce, lesního správce, záhumenkáře, starostu a hlavně člověka, který v nedávné době oslavil výrazné životní jubileum. Jménem
redakce přejeme do druhé poloviny života vše nejlepší a ať se daří. Dnes tedy na titulní
stránce Martin Novák.
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Tvoje první krůčky?
Jak by řekl básník „počátek mého bytí“ začal v malé příhraniční obci Rapšach. Dokonce, jak mi maminka řekla, jsem se tak
dral na tento svět, že jsme to nestihli ani
do nemocnice.

No a pak už Kunžak. V Kunžaku jsem strávil díky svým rodičům velice krásná a bezstarostná léta dětství a dospívání. Jsem jim
za to moc vděčný, protože ne každému je
tohle dopřáno.
Pokračování na str. 2

www.strmilovsko.cz
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Pokračování ze str. 1
Tvůj profesní život v kostce?
Tuto odpověď bych si mohl zjednodušit
citátem z Knihy veršů Jana Nerudy, „čím
jsem byl, tím jsem byl rád“, ale to bych
pravděpodobně nenaplnil zvědavou čtenářovu mysl a tak to trochu rozvinu. Před,
tehdy ještě povinnou prezenční vojenskou službou a chvilku ještě po ní, začal
můj přínos naší společnosti v podniku Jitka Otín. V té době jsem se oženil a přesu-

Když padá hvězda, tak má většina z nás
pověrčivých několik přání. Já jenom jedno a to vždy. Aby byli všichni zdraví.
Volnočasové aktivity a záliby?
Mezi mé záliby patří skoro všechny kolektivní sporty, ale fotbal patří mezi TOP. V minulosti jsem ho i hrál. Ne
že bych byl nějaký dobrý fotbalista, to
ne, ale ohromně mě to bavilo. Baví mě
to i teď, za staré pány. Ovšem mozek
už chce víc než nohy.  Když se sejde

nul se blíž k rodině, do ZD Strmilov na 11
let. Od roku 2004, tedy už 17. rok, pracuji
pro město Strmilov. Musím podotknout,
že jsem měl obrovské životní štěstí. Takřka v každé části svého života jsem se potkal s „životním učitelem“. S člověkem,
který mi něco sdělil, aniž by o tom sám
věděl, a já si z toho něco vzal. Ač se to asi
nezdá, ale jedním z velkých životních darů jsou naše uši a umění naslouchat. Shrnul bych to citátem od Marka Twaina:
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála
v cestě mému vzdělání.“ Doufám, že si to
školáci nepřeberou po svém.
Prozraď něco málo z rodinného života?
Jsem moc rád za svou rodinu. S manželkou jsme přivedli do dospělosti syna
a dceru. Naše manželství bude letos slavit
už 28. narozeniny.

parta přátel u jakékoli podobné činnosti, je to určitě obrovská energetická nabíječka. Spolek KRAFT, ve kterém jsem
členem, je toho důkazem. Úžasná parta
kamarádů, za které jsem rád. Dál samozřejmě Jiskra a strmilovský fotbal. V mojí současné pozici je to trochu složité,
protože se snažím být k ostatním spolkům nestranný. Jsem opravdu rád, když
je někde parta lidí, kteří se něčemu věnují a mají to rádi.
Rád také pracuji se dřevem. Jsem tak trochu truhlář amatér samouk. Krásná voňavá a čistá práce. Snad si v nedaleké době splním svůj sen a konečně si vytvořím
takovou malou dílničku, kde si v zimě zatopím a třeba i něco vytvořím. Dneska už
vím, že jsem měl být truhlářem, tak snad
příště.
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Ještě jednu zálibu musím zmínit. Moc miluji podmořský svět. Všechen ten život,
který je nám suchozemcům běžně zapovězen. Na dobu, kdy nemůžu být přítomen těmhle podmořským krásám, si určitě pořídím malé akvárko.
V neposlední řadě mi také zabere spoustu času práce kolem pole, lesa, zahrady
a samozřejmě chalupy. Zkrátka o dostatek
práce do konce života mám určitě postaráno. Za panelák bych to určitě nevyměnil.
Pracovní postup, současné pracovní
naplnění a tvoje plány do budoucna?
Pracovní postup je jednoduchý. Při mém
usednutí na radnici psaly noviny „Z traktoru na radnici“  To je přeci přímá úměra, ne?  Vůbec nevím, jak se to mohlo
stát. To se tak člověk jednou ráno vzbudí
a je ve Strmilově starostou. A teď vážně,
asi mě ti moji životní učitelé na tuhle část
mojí životní dráhy postupně připravovali a stalo se. Prostě řečeno, moje filozofie
je v tom, že co má v životě být, tak je, ať
děláme, co děláme. Myslím, že je to dané.
Tím ale nechci říct, že si sednu a budu čekat, až mi něco spadne na hlavu. Taky by
to mohlo být letadlo. 
Můj osobní plán do budoucna je jasný.
Dělat to, co je alespoň trochu smysluplné,
pracovat v kolektivu, v němž je mi dobře.
Na tohle na vše jsem měl v životě štěstí
a budu vděčný, pokud to tak zůstane, ať
už se bude můj život ubírat kamkoli.
Jak vidíš budoucnost Strmilova?
Mé nejbližší plány pro Strmilov, vyjádřeny číslem v investicích, jsou za (a teď se
prosím nelekněte) cca 200 mil. korun. To
je doopravdy ta nedaleká budoucnost. Je
to mnoho práce, ale není nereálné toho
dosáhnout. Stručný výčet je: vytvořit nové možnosti bydlení, dostatečnou zásobu kvalitní pitné vody a další zvelebování
našeho společného žití ve Strmilově. Chci
navázat na práci všech předchozích starostů a zároveň poděkovat za jejich práci. Tuhle vysoko nastavenou laťku není
snadné přeskočit. Pokud má jít vývoj dopředu, musí být žáci lepší svých učitelů.
Čeho bys chtěl v druhé polovině života dosáhnout?
Na tuhle otázku jsem už částečně odpověděl. Pokud budu potkávat denně lidi,
kteří mi řeknou „jsem rád ve Strmilově“,
bude to přesně to, proč dělám svou práci.
Značka „Hrdý Strmilák“, by měla být běžnou záležitostí.
A soukromě? Chci se ve zdraví dožít klidného stáří s minimem starostí.
Tak a teď už je to všechno venku a všichni
vědí, že už kopu druhý poločas. Snad se
ve zdraví dožiju posledního hvizdu. Všem
čtenářům krásné dny.

1/2021

Kanalizace – blížíme se k cíli?
Většina z vás jistě ví, že čistička odpadních
vod a nový kanalizační řád je už po úspěšné kolaudaci. Tím jsme se posunuli k pomyslnému cíli. Po prvních zkušenostech musím bohužel napsat, že ten poslední krok
do cíle bude asi nejtěžší. Proč tomu tak je?
Je to jenom díky lidské nezodpovědnosti.
Věci, které se nemají vhazovat do kanalizace, byly již několikrát zmiňovány, přesto se
pořád najde někdo, kdo to nepochopil.
Do kanalizace nepatří:
• rostlinné a živočišné tuky, oleje
• vlhčené ubrousky, textilie, silonové
punčochy, jednorázové pleny, produkty dámské hygieny apod.
• kovové předměty
• uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
• kamení, štěrk, písek
• veškeré chemické látky (ředidla,
barvy, jedy, kyseliny)
Tyto věci způsobují ucpání čerpadel přečerpávacích stanic a následná údržba zbytečně navyšuje náklady na provoz. Proto
budou zaměstnanci firmy spravující kana-

Další věc, na kterou se zaměstnanci firmy
spravující kanalizaci v současné době zaměřují, je zjištění, kdo už je připojen na novou kanalizaci. Od kolaudace kanalizace

uplynulo již dost času na připojení nemovitosti k novému kanalizačnímu řádu. Vím,
že pro někoho bude toto připojení obtížné, ale přesto by bylo vhodné připojit se
do 30. dubna 2021. Samozřejmostí u každé přípojky je oddělené vypouštění odpadní vody a dešťové vody.
Věřím, že zde ve Strmilově žijí rozumní lidé,
kteří mají zájem na tom, aby nově vybudovaná kanalizace a čistička odpadních vod
dlouho sloužila bez poruch nám všem. Strmilov je výškově členitý, a proto jsou třeba
přečerpávací stanice. Tak to prostě je a musíme se s tímto systémem naučit pracovat.
Proto vás prosím, nevhazujte do kanalizace věci, které tam nepatří.
Rád bych zde zmínil i další vodohospodářskou akci, která bude v současné době
probíhat. Je to nový zkušební vrt v České
Olešné. Věřím, že po provedení všech potřebných úkonů, se nám podaří zajistit pro
občany České Olešné kvalitní zdroj pitné
vody.
Pavel Štěrba, místostarosta města

že jsem si po prohrnutí ulice vyslechl slova typu: „Proč já mám odhazovat obecní
sníh?“ Tak to prostě je, sníh se musí vyhrnout a potom vyházet. Někdy byly připomínky oprávněné a tam jsme se snažili vyhovět a napravit chybu. Zaměstnanci
města se snažili, aby byly ulice a chodníky udržované jak v pracovních dnech, tak

i o víkendu, a někteří občané to dokázali i ocenit poděkováním. Touto cestou
jim vzkazuji, že jsem poděkování vyřídil
a sám děkuji všem, kteří nečekali, až jim
někdo odhrne sníh před domem a naopak sami provedli údržbu chodníku.
Děkuji.
Pavel Štěrba, místostarosta města

lizační řád provádět namátkové kontroly,
co obsahuje odpadní voda u vybrané nemovitosti. S majitelem kanalizační přípojky, kde se zjistí výše jmenované předměty,
bude zahájeno jednání o nápravě, popřípadě úhradě vzniklé škody.

Vlhčené ubrousky vytažené z ucpaného čerpadla.

Poděkování
Zima přišla opět až s novým rokem, ale
na rozdíl od let minulých se na pár týdnů zdržela. Nebyla to žádná extrémní
zima. Troufnu si napsat, že v porovnání se zimou, kterou si pamatuji z dětských let, byla ještě mírná. Bohužel už
mnoho lidí zapomnělo, že k zimě patří
i sníh. Je třeba ho odhrnout a věřte mi,

Kalendář 2021
Právě probíhá doprodej posledních kusů Strmilovského nástěnného kalendáře pro rok 2021.
Zájemci si kalendář můžou vyzvednout v prodejně JEDNOTA a FLOP nebo volejte na tel.:
607 117 030. Cena kalendáře je 150 Kč. Děkujeme za velký zájem, v současné době je prodáno
cca 130 kalendářů.
Jiří Hanzal
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Kulturní dům ve Strmilově – směry budoucího využití
Tento článek shrnuje dosavadní kroky,
které realizoval tým projektu Přívětivý
inovativní úřad Strmilov (PIUS) společně s vedením obce, v souvislosti s hledáním možností, jak objekt kulturního domu smysluplně využít a zároveň neúnosně
nezatížit rozpočet města jeho budoucím
provozem. Nutnost více se zabývat kulturním domem byla vyvolána změnou legislativy, která způsobila, že současný systém vytápění objektu nebude od roku
2022 již vyhovovat zákonný limitům. Dalším důvodem jsou pochybnosti nad tím,
zda současný model provozu domu je pro
strmilovský spolkový a kulturní život podporující a co se kromě nízké nákladovosti
od domu vlastně očekává.
Z historických dat jsou pro KD důležité tyto milníky pocházející z kroniky Strmilova:
• V roce 1983 byla firmou DRUPOS
(ing. architekt Jiří Střítecký) vypracována projektová dokumentace KD pro Strmilov s velkorysou koncepcí.
• Koncem roku 1987 byla dokončena
hrubá stavba, velký podíl práce odvedli místní lidé formou „akce Z“. Pamětníci jistě vzpomenou, nepamětníci zřejmě
neporozumí. Změna společenských poměrů umožnila hodnotit stavbu i způsob jejího vzniku mnoha různými způsoby. Tyto zůstávají mezi lidmi a jsou
výrazně odlišné (př. máme malou Lucernu versus máme megalomanskou socialistickou stavbu). Organizaci stavby zajišťoval Místní národní výbor a Národní
fronta. Obtíže byly zejména se zajišťováním materiálu, organizací a koordinací odborných i řemeslných prací, zajišťováním brigádníků apod. O prázdninách
si na stavbě přivydělávali studenti a učňové, hodně pomáhali důchodci.
• Změny materiálu a technologie způsobily nárůst původně plánovaných výdajů. Plánovaný rozpočet byl 5 miliónů

Střecha a řetěz z akce Z.
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korun, skutečné náklady pak 7 miliónů
400 tis. Kčs. Jak uvádí kronika, hodnota
díla v této době však byla 9 miliónů Kčs.
• V pátek 21. 4. 1989 byl kulturní dům
slavnostně otevřen.
Dovolím si nyní časový skok o 32 let později a věnovala bych se otázkám budoucnosti objektu KD, na které projektový tým
hledá odpovědi. Všichni z vás měli v minulém roce řadu příležitostí se ke stavu
KD a záměrům do budoucna vyjádřit. Závěry z anket, dotazníků, zápisy z rozhovorů se zástupci místních spolků, se zastupiteli, s mladými lidmi i s občany nám daly
východiska pro strategické úvahy do budoucna. Hlavní slovo ohledně konkrétních
kroků při realizaci záměrů však má vždy
zvolené vedení obce, tedy rada a zastupitelé. Aby rozhodování zastupitelů bylo co
nejvíce informované a kvalifikované, přizvali jsme do spolupráce tři odborné instituce, které nám se zmapováním současného stavu a návrhem scénáře do budoucna
pomáhají. Jde o ČVUT - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy a projekční kancelář JPS J. Hradec s r.o.
Z dosavadních směrů vývoje zatím vyplynulo, že:
• KD se nebude bourat
• KD zůstává ve vlastnictví obce
• Nutná je změna stavebně technických
a energetických parametrů objektu
• Nově je třeba definovat účel využití prostor a jiné pojetí kulturně-společenských potřeb Strmilova
• Křídlo objektu nazvané jako Kinosál Beseda odpovídá potřebám obce, i nadále bude sloužit pro ZŠ, MŠ, kino a další kulturní
akce s kapacitou hlediště cca 120 lidí
• Sál KD obsahující 2 nadzemní patra
a otevřený průhled do sedlové střechy
je naddimenzovaný a je nutné prostor
rozdělit tak, aby:

• Část tohoto křídla nadále plnila kulturní a společenské potřeby občanů města, zejména motivovala místní
formální i neformální skupiny aktivních lidí k pořádání akcí pro místní
občany i lidi z širšího okolí (plesy, zábavy, koncerty, tvůrčí dílny apod.)
• Část prostoru byla energeticky oddělená, modulově variabilní a vhodná
k pronajmutí zájemcům o podnikání.
Cílem je, aby celková ekonomická bilance provozu byla co nejméně ztrátová, ideálně vyrovnaná tj. co se vybere na nájmu v „komerční části“,
bude dotovat nevýdělečné aktivity
„spolkové části“.
• Budova bude bezbariérová tak, aby lidé na vozíku, těžce chodící nebo i maminky s kočárky mohli prostory využívat
bez obav a důstojně
• Podstatné z hlediska budoucího provozu je masivní zateplení objektu, vstup
i budova by měly dostat současný architektonický výraz a zejména sloužit svému účelu a to je
• rozvíjet kulturní a společenský život
ve Strmilově podle potřeb všech generací.
• oživit radost ze setkávání v esteticky
harmonickém prostředí.
• vytvořit prostor, kde je vítána různorodost, oceňována slušnost a tolerance, pěstován smysl pro umění,
krásu, hudbu a estetiku.
• mít ve Strmilově místo, kam lidé budou chodit pro povznášející, smysluplné a radostné zážitky, které je obohatí.
Praktické kroky, které povedou ke studii
proveditelnosti tohoto záměru, jsou nyní
předmětem diskusí s našimi odbornými
partnery. Studie je financována z projektu
Přívětivý inovativní úřad Strmilov z OP Zaměstnanost z EU. Veřejnosti i zastupitelům

Zdroj: Kronika města Strmilov, 1987, fotograf: Jindřich Kubák
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záměry představíme na podzim tohoto roku, pokud to pandemická situace ve státě
umožní. Plánovány jsou 2 odborné semináře, kde představíme své návrhy. Budou
se jich účastnit a s veřejností debatovat
projektanti, architekti, energetici a odborníci z ČVUT UCEEB, CpKP Jižní Čechy,
JPS J. Hradec i členové týmu PIUS.
Je už nyní jasné, že záměr a ekonomická
nákladnost případné realizace investiční varianty rekonstrukce KD, si vyžádá čas
a půjde o dlouhodobou a systematickou
práci úřadu postupně, krok po kroku, vytrvale a systematicky. Doba příprav, vznik
projektové dokumentace, hledání dodatečných finančních zdrojů (z dotačních titulů) pro realizaci investice určitě přesáhne
dobu mandátu současného zastupitelstva.

Proto bude dobré, když vize pro náš „kulturák“ osloví místní lidi bez ohledu na jejich politické smýšlení, když se na účelu
i modelu budoucího provozu shodne většina naší strmilovské komunity. Teď je ta
příležitost vše důkladně rozmyslet a připravit, aby budoucí rozhodování a jednotlivé kroky k uskutečnění této vize byly co
nejjistější a s velkou šancí na úspěch.
Na závěr tedy vkládám vizi, která by úřad,
vedení obce a současné (i budoucí zastupitelstvo) mohla svést dohromady a motivovala všechny zúčastněné k vytrvalosti a tahu
na branku: „Do Strmilova budou jezdit lidé
z blízkého i širokého okolí za krásnými a povznášejícími zážitky plnými umění, kultury,
hudby a tvůrčí krásy. Místní lidé zde najdou
příležitost pro společenský život svůj i svých

sousedů.“ Úkol je to obtížný, dobře vyjádřená a silná vize ale umí přitáhnout ty správné
lidi i ty správné zdroje – finanční, organizační, personální. Je to jenom otázka času. Jak
se k jeho plnění přiblížíme za půl roku, se
můžete přijít podívat na besedu nad architektonickou studií, setkání s veřejností nad
budoucími plány předpokládáme v září nebo říjnu tohoto roku.
Jaroslava Sedláková
PŘÍVĚTIVÝ INOVATIVNÍ ÚŘAD STRMILOV
- CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014301 je
spolufinancován Evropskou unií.

Odpady – jak jsme na tom
Máme za sebou první hodnocené období v motivačním a evidenčním systému
odpadového hospodářství (MESOH). Rozhodné období je vždy od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku. To znamená, že v současnosti jsme v polovině nového hodnotícího
období. Při platbě za svoz komunálního
odpadu byli někteří mile překvapeni výší
slevy a někteří až nyní zaregistrovali existenci nějakého odpadového účtu, přestože proběhla informační kampaň (schůzka
s občany, články ve Strmilovských novinách a první pokyny o pravidlech MESOH
obdržel každý spolu s kartou do sběrného
dvora, pytli a kódy na svoz odpadu na podzim 2019).
Nejčastější nedostatky a jejich odstranění
• nebyla provedena inventura stanoviště a nebyl vyplněn odpadový dotazník - každý obdržel arch s čárovými
kódy k nalepení na pytel s odpadem.
Na tomto archu jsou na spodní hraně uvedeny přihlašovací údaje do systému. Ve vyhledávači je třeba zadat
www.mojeodpadky.cz, po přihlášení
je potřeba vyplnit odpadový dotazník
a potvrdit inventuru stanoviště. Optimální je provést přihlášení a kontrolu
odpadového účtu 1x za čtvrtletí.
• pytel s odpadem nesplňoval váhový limit pro jednotlivé druhy odpadu - pro jednotlivé druhy odpadů jsou
nastaveny váhové limity na pytlový
svoz, které každý obdržel spolu s prvními informacemi o systému MESOH.
V minulém období byl limit pro plast
2,5 kg. Po vyhodnocení byl tento limit
pro současné období snížen na 2,2 kg.
U ostatních odpadů se nic nemění.

•

neoznačený pytel s odpadem - neoznačenému pytli se dá předejít nalepením čárového kódu před jeho plněním. Pro případ jeho odpadnutí,
napsat nesmazatelným fixem na pytel
číslo uvedené na čárovém kódu (je to
číslo popisné, někde ještě písmeno).
• v pytli je směs odpadů, nebo vložen předmět na zvýšení hmotnosti (např. PET lahev s vodou) - pytel
obsahující směs více druhů odpadů,
nebo předmět na zvýšení hmotnosti,
k tomu není snad ani co dodat. Snad
jenom to, nebudou načteny žádné
body a v poznámce na odpadovém
účtu se objeví důvod nenačtení bodů. Pokud zaregistrují zaměstnanci
při nakládání takový pytel, nebude
svezen.
• pytel je neprůhledný - vždy je třeba
vidět na obsah pytle
Novou věcí, která jistě ovlivní výši slevy, je
načítání počtu vývozů popelnice na každém stanovišti. Tato služba se podařila plně zprovoznit až od 1. 9. 2020. Zde musím
upozornit, že každý zaznamenaný výsyp se
počítá do systému jako plná popelnice a je
jedno, zda je zaplněna jen z poloviny. Proto je třeba dávat popelnici ke svozu pokud
možno, až bude opravdu plná.
Následující tabulka ukazuje množství vybraných odpadů v letech 2017-2020

Z tabulky je zřejmé, že se objem komunálního odpadu pomalu daří snižovat,
ale pořád je příliš vysoký. V současné době je cena za 1t komunálního odpadu
rozdělena na částku za likvidaci odpadu a částku za uložení odpadu na skládku tzv. skládkovné. Částka skládkovného
je pro rok 2021 stanovena ve výši 500,Kč/t za předpokladu, že vyjde průměr vyprodukovaného směsného komunálního odpadu 200 kg na trvale žijící osobu
za rok. Vše co bude nad tento limit je už
za 800,- Kč/t . V roce 2020 jsme měli průměr na osobu 243 kg. Z toho je vidět, že
máme před sebou ještě dlouhou cestu,
protože limit potřebný na získání nejnižší ceny za skládkovné se bude postupně
do roku 2030 snižovat až na 120 kg osobu/rok a částka za skládkovné zvyšovat
až na 1850,- Kč/t. Jenom na skládkovném
bude rozdíl mezi obcí, která docílí potřebného limitu, a obcí, která limit nesplní, částka 1050,- Kč/t .
Vím, že zde na úrovni obcí a měst se problém s odpady těžko vyřeší. Já Vás mohu
jenom touto cestou požádat, až budete zase něco vyhazovat, abyste zvážili, zda to
patří do směsného komunálního odpadu,
nebo do tříděného. Zároveň chci poděkovat těm z Vás, kteří už tak činí.
Pavel Štěrba, místostarosta města

Rok
Sklo
Plasty
Směsný komunální odpad
2017
18,10 t
18,52 t
399,36 t
2018
19,35 t
19,85 t
402,75 t
2019
18,62 t
21,09 t
380,21 t
2020
20,63 t
26,94 t
345,97 t
Zdroj: čtvrtletní výkazy města pro EKO-KOM

Objemný odpad
40,17 t
44,62 t
44,20 t
52,87 t
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Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
Hlavní úklidový termín dobrovolnické
akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet
po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle
na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.
uklidmesvet.cz.

Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než 100 jarních úklidů. A další stále
přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé
nezapomínají na své životní prostředí.
Do přírody se smí, což bohužel je vidět
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i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek
z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým
se můžete pochlubit na webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět!
Navíc, počítáme s tím, že postupem času
bude možné organizovat i tradiční velké
úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale i tradičními
úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých
úklidů máme od společnosti ALPINE PRO
i pěkná trička. Všichni, kdo věří, že letos
úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorganizují, by si měli o zásilku pytlů a tričko
požádat do 10. března.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby
své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít
nepotřebují. „Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což
může motivovat i další případné zájemce
o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého
svazu ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby
taková vycházka spojená s uklízením byla

ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP
na každý měsíc tematickou soutěž, v níž
se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní
soutěž „Kdo zanechal svou stopu ve sněhu
či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme další,
jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou
těšit na zajímavé odměny. Také informace o aktuálních soutěžích najdete na webu
www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika
Andrlová z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky jako součást kampaně Clean Up
the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993
organizuje Český svaz ochránců přírody.
Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020
se kampaň konala společně s kampaní
Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně
Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují
vztah k přírodě s prostředí ve svém okolí.
Kontakt:
Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území
České republiky přistoupeno ke sčítání
lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27.
března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území České republiky udělen
azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je
na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý
byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v České republice
na dobu kratší než 90 dnu (například tu-

risté), a na cizince používající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledku zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro
potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem
terénních prací a ústředními správními
Úřady uvedenými v zákoně.
Obecní Úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních
dnů před rozhodným okamžikem tento
dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,
včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím
údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně
svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně
svéprávná, poskytne údaje její zákonný
zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle
občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího
formuláře pro domácnost. Údaje o domu
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě
neobydleného bytu vlastník domu nebo
správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27.
března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Terénní došetření provádejí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně
na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař
předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě
v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které
netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma
na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny
zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než
statistické účely. Sčítací komisaři, stejně
jako všechny osoby, které se v souvislosti
se zpracováním výsledku seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický Úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspešnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického Úřadu

OZN

Českého statistickéh

O KONÁNÍ SČÍTÁN
V ROCE 2021 V

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, do
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předp
(dále jen „zákon“) bude na celém území České repu
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále
„sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pá
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzi
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákon
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo j
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Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27. března 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9.
4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajištují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil CSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, pri dodržování
přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné for-

muláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají krozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90
dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobné provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy,

na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například
při přípravě programu bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během
sčítání ovlivnují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišt a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.
Sčítací komisaři:
Jiří Holý
- číslo průkazu 90-02-01086
Monika Blechová
- číslo průkazu 90-02-10240
Eliška Nechanická
- číslo průkazu 90-02-11805

Cimrvaldy a okolí

Všechny cesty vedou...
Všechny cesty vedou, jak říká přísloví,
do Říma, ale přes Cimrvaldy. Samozřejmě je to nadsázka. Ale podíváme-li se

na kapitolku Obchodní stezky, vidíme, že
opravdu přes toto území vedlo mnoho
kupeckých cest, solných stezek, vedl tu-

dy dálkový obchod ze severní Itálie, spojovaly antický svět až s Pobaltím a možná
i s Mykénami. Zajímavé jsou také zbytky dvou bývalých úvozových cest, o kterých se zmiňuji v kapitole 6. Podle staré
pověsti chodili tamní obyvatelé do kostela sv. Ondřeje, a to přes chobot nynějšího rybníka Hejtman, kdy po rybníku nebylo slechu. Jeho stavba byla dokončena
roku 1572. Byl vybudován za 34 nedělí nákladem 14 set a tři kopy grošů (jiná
verze uvádí rok 1567 a Zachariáše z Hradce). Cesta vedla buď nynější cestou pod
černým, též farským křížem, která vede
z Jiter, nebo prastarou březinskou. Tato
druhá cesta zdá se mi pravděpodobnější a též i schůdnější, ač i předešlá mohla
sloužit ke spojení obcí Cimrvaldy a bývalý Strmilov, jiné označení pro bývalou
osadu u sv. Ondřeje nemáme.
Citace z Martínka Strmilovského, který toto sepsal po výpovědi pamětníků.
Text a ilustrace: Jarmila Kaprálová
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Škola a školka

Informace k zápisu do 1. třídy
Vážení rodiče,
zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022
bude probíhat stejně jako v loňském roce
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Požadovány budou pouze povinné náležitosti zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). K zápisu se
dle Školského zákona musí dostavit děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
jimž bylo v loňském roce vydáno rozhodnutí o odkladu, a v řádném termínu se zapisují
děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Zápis do naší školy proběhne v rozmezí od 6. dubna do 16. dubna. Žádám Vás,
abyste mi v tomto období poslali (datovými schránkami, dokumentem s elektronickým podpisem, poštou), nebo přinesli vyplněnou žádost o přijetí, kterou Vám
doručíme v průběhu března, nebo si ji můžete stáhnout na stránkách školy (www.
skolastrmilov.cz).
Na základě Vaší žádosti vystavím rozhodnutí o přijetí, jehož převzetí od Vás budu
opět potřebovat potvrdit.

a dětského (odborného) lékaře, či klinického psychologa. Jestliže tyto dva povinné
dokumenty ještě nemáte vyřízené, podáte
zatím jenom žádost o odklad. Další postup
Vám vysvětlím individuálně.
Je možné požádat i o předčasný nástup
do školy, je-li dítě přiměřeně tělesně i du-

ševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Věřím, že vše zvládneme stejně úspěšně
jako v loňském roce. Ve škole jsem každý
den minimálně od 7.30 do 13.30 hodin. Pokud by Vám tento čas nevyhovoval, můžeme se domluvit na jiném čase předání Vaší žádosti (384 392 430, zsstrmilov.reditel@
seznam.cz).
Schůzka s rodiči předškoláků, na níž se
budou probírat veškeré záležitosti spojené s nástupem do školy, je naplánovaná
na začátek června. Termín bude upřesněn
dle epidemiologické situace.
Děkuji za spolupráci a přeji nám všem návrat do časů bez potřeby nouzových opatření.
Mgr. Ludmila Plachá

že mnoho kroků podmiňujících návrat dětí do škol se nechává na poslední chvíli, viz
otázka testování. Vždyť ty děti už jsou doma, byť s malými přestávkami, celý rok! Pedagogové, psychologové, psychiatři, pracovníci krizových linek a spousta dalších
bijí na poplach. Co tak dlouhé uzavření
škol udělá s dětmi, jejich znalostmi, psychikou, sociálními vazbami? Na tuto informaci
dostaneme odpověď až za nějakou dobu.
Současná situace není příjemná ani pro
učitele. Pokud chodili do školy ještě alespoň prvňáci a druháci, tak my ostatní jsme
kolegyním záviděli, že mají před sebou živé děti. I přes velké úsilí učitelů se totiž nedostavuje takový výsledek, kterého bychom chtěli vzdálenou výukou dosáhnout,
a proto nastupuje pocit bezmoci a zmaru.
Co se týče dětí, tak jsou někteří, jimž tento způsob výuky vyhovuje, protože si dokážou dobře rozplánovat plnění zadaných
úkolů, ale jsou i tací a přibývá jich, kteří tohle prostě nezvládají.
Když jsem psala o nových pojmech, které tato doba přinesla, setkáváme se i s novými situacemi, jež vyžadují, aby byly ře-

šeny rychle za pochodu. Proto mi dovolte,
abych na tomto místě poděkovala žákům
za to, že to ještě nevzdali, rodičům a prarodičům za to, že bez předchozího odborného vzdělání převzali úlohu neplacených
asistentů pedagogů, a děkuji všem zaměstnancům školy, ať už pedagogickým,
či nepedagogickým, kteří zatím všechny
výzvy posledního roku zvládají se ctí.
Teď bych se ještě ráda vrátila k obvyklé
otázce: Co nového ve škole? Od poloviny
března budou mít rodiče možnost sledovat studijní výsledky svých dětí v informačním systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka. Přístupové údaje pro rodiče
i pro děti obdrží všichni zákonní zástupci
poštou.
Ještě bych ráda popřála deváťákům, aby
byli přijati na ty obory, které si vybrali. Neustále se měnící podmínky přijímacího řízení jim na klidu také nepřidávají. Již v tuto
chvíli však víme, že někteří žáci už jsou přijati na maturitní obory.
Přeji všem pevné zdraví a víru v lepší budoucnost.
Mgr. Ludmila Plachá

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, potom je potřeba poslat žádost o odklad, nejlépe rovnou
s vyjádřením školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)

Co nového ve škole?
Obvykle uvádím svůj příspěvek do novin
touto otázkou. Tentokrát si pomohu malou
obměnou. Co nového ve školství?
Již to bude rok, kdy se poprvé objevila
ve vládním nařízení věta: „… se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
vzdělávání v základní škole.“ Poté, co se
v březnu zavřely školy, už jsme si ve školství prošli mnoha různými modifikacemi
tohoto nařízení a v různých obdobích přišly výjimky pro různé ročníky a skupiny.
Objevily se takové výrazy, které jsme do této doby neznali. Kdo ještě před rokem používal označení jako distanční vzdělávání,
online výuka, zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách a školských zařízeních, rotační prezenční výuka, neměnná homogenní skupina žáků, zákaz vstupu do budovy
školy bez ochrany dýchacích cest aj.? Objevily se nové dětské hlášky: „Paní učitelko,
já vás neslyším. Já vás nevidím. Vy se mi sekáte. Já vás vidím dvakrát. Kde jsme, mně
to vypadlo.“
Situace je složitá. Vím, že v tuto chvíli nebylo možné otevírat školy, protože by to byl
velký hazard s lidskými životy, ale vadí mi,
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Z knihovny

Cesta jarních proudů v knihovně
A je tady! Jaro! Tak jsme se zase po roce
dočkali…
I když jsme v poslední době museli řadu
svých „jistot“ přehodnotit, některých se dokonce vzdát, jiné si teprve uvědomit nebo
dokonce úplně nově od základu vytvořit, jaro – jako jedna z těch pozitivnějších jistot
– je zase tady!
V podstatě s jarem přichází každoročně
změna plynutí času a prostoru, změna plynutí života všech živých organismů. I když
řada z nás lidí stále toto období z různých
důvodů nechává jen tak bez větších emocí projít, proteče nám takříkajíc mezi prsty, či ho ztratíme v proudu všedních dní,
pro hodně lidí však stále zůstává symbolem nového startu, regenerace, provětrání, očisty těla i ducha. Míza a krev začíná
proudit veseleji a vhánět do žil energii, sílu. Slunce rozsvítí každou buňku v těle a už
to zase jede… Tedy i bez ohledu na to, jestli tady máme viry nebo ne. Ony jsou totiž
součástí přírody i jejího koloběhu. Příroda
s nimi počítá. Jen my, jednotliví lidé, jsme
hodně (a čím dál více) zranitelní, čím více
se od té přírody vzdalujeme. A s viry prostě už nějakou dobu moc nepočítáme.
V knihovně nastalo také jaro. Míza zde,
stejně jako v přírodě, opět začala nově jarně proudit. Znovu jsme dali dohromady
kolem knihovny partu lidí, kteří mají chuť
a jsou ochotni jít za hranice standartu. Jít
znovu na start a tvořit cokoliv pro radost
vlastní, ale i ostatních. Plánujeme spolu
různé věci, ale na pořadu dnů tohoto roku
jsou opět další okrašlovací aktivity ve Strmilově. Míst, která by bylo záhodno zrevitalizovat (například nyní právě i těch, která zdecimovala uskutečněná kanalizace),
je dost.
Znovu jsme tedy naplánovali na tento
rok další přírodní krok . A kam letos
konkrétně zamíří naše aktivity?
Jen co trochu oschne terén, vypravíme se
na Obciznu ke sv. Jánu, tedy k nově vzniklé přečerpávací stanici, nejenom k obhlídce, ale rovnou také tak trochu i k tvůrčímu
pošimrání nového budoucího zeleného
ostrůvku, který jsme se rozhodli se souhlasem a podporou Města Strmilov znovu
ozelenit a zrevitalizovat. V zásobě máme
ještě další dvě místa, pokud vyjdou peníze
a hlavně také odhodlání a síly členů týmu.
V době psaní tohoto článku intenzivně
hledáme zdroje financí, které by podpořily
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náš projekt, který jsme nazvali „Zelená pro
sousedy“. Stavíme opět dobrovolné práci
a nechceme zbytečně zatížit městský rozpočet a jeho účetnictví. Proto hledáme alternativní cesty financování, které nám
umožnily uskutečnit již řadu předchozích
projektů. Vlastně nechceme zatížit navíc
ani zaměstnance města, i když ve fázi realizace občas pomoc budeme potřebovat.
To je zase důvod, proč jako pokaždé hledáme cesty, jak prostor pojmout co nejméně zátěžově, co se týká celoroční údržby. Děkujeme, že máme podporu také
u sousedů, tedy majitelů nemovitostí, kteří bydlí u tohoto obecního „plácku“ a kteří
projevili dobrou vůli nám trochu pomoci,
nebo nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Je úžasné a motivující, že vzali i tento prostor před svými okny na ulici za svůj a není
jim jedno, na co se dívají.

Na Obcizně v roce 2020
A co se děje uvnitř knihovny?
Tak jako některá místa ve Strmilově zdecimovala výstavba kanalizace a potřebují revitalizaci, to samé se v přeneseném smyslu
slova týká i duší a těl lidí. Zdecimováni jsou
celoročním epidemiologickým martýriem, který se točil přímo v některém z nich,
kolem jejich přátel, známých, příbuzných,
rodiny. Potřebují také zregenerovat, revitalizovat, nejen tělesně, ale právě i duševně. Alespoň ti, kteří byli na duševní stravu
již předtím zvyklí.
Uvidíme, jak se situace a komunikace „čtenář – kniha - knihovna“ letošní rok vyvine.
Je utěšující, že pokud opravdu číst chcete,
tak můžete. Stále totiž platí možnost telefonické domluvy a připravení balíčků
knih prostřednictvím knihovnice k půjčení, můžeme knihy také doručit přímo
před Váš dům. Zavolejte a domluvíme
se „komu, kdy, kolik, jak a kde“. Knihy

naštěstí stále v nakladatelstvích vycházejí a do naší knihovny si také stále nacházejí cestu. Čekají na Vás. Ozvěte se. Regenerujte.
Rok 2021 bude zajisté náročný. Pro mnoho lidí je pravděpodobně čím dál těžší nacházet si zdroj radosti, pokud přišli
o nějakou svoji jistotu. Ať už je jakákoliv.
Na druhou stranu zase řada lidí naopak
radosti v této době nachází v úplných
maličkostech, které se jim dříve zdály být
samozřejmé. Nacházejí upřímnou vděčnost za to, co mají, především za zdraví,
za (ne)obyčejný úsměv na tváři druhého
člověka, pronesený pozdrav či kus řeči,
rodinnou či přátelskou pospolitost, pomoc, podaný šálek kávy či čaje, ať už doma nebo u kavárenského okénka na ulici. Věřte mi, že je stále důvod se na něco
těšit a také důvod nacházet zdroje radosti, i když se nyní nacházejí možná ve zcela nezvyklé podobě. Nezvyklé je i to, že
aspoň některé z nás z různých důvodů
tento čas donutil celkově pořádně zpomalit, v prudkých zatáčkách trochu přibrzdit nebo se jim zcela vyhnout, možná
i malinko opustit nebo změnit svoje každodenní touhy a rituály. „Zvnitřnit“ si svůj
žitý svět, prožít ho do hloubky, ztišit se,
naučit se být sám se sebou, poslechnout
a pohladit svou duši. Myslím, že na to
právě nastal ten pravý čas. Jednou z příležitostí, jak to udělat, je i čas věnovaný
toulkám do přírody, takové to prolnutí
vnitřního Já s krajinou, práce v zahradě
a také (světe div se !) čas věnovaný čtení – tedy třeba knihám, časopisům (pominu-li dnes již všudypřítomný internet) …
Zkuste si vzpomenout, jak jsme si v dětství přičichávali k novým stránkám knihy
a jak to bylo pro naše zvědavé duše vzrušující. Ať už jsme díky nim prožívali s hrdiny poutavé příběhy, cestovali po světě,
hledali inspirace k čemukoliv, něco vytvářeli či později vařili, nebo nacházeli úžasné informace k vlastnímu rozvoji.
Pojďme společně radost znovu hledat
a revitalizovat sebe a okolí. Je jaro a to
je ještě stále jedna z těch pozitivních
jistot. Jsem přesvědčena, že pořád není
všechno ztraceno.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Telefon do knihovny pro objednání
balíčku knih: 601 558 673
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Spolky

KRAFT Strmilov informuje
Navzdory pandemii se snažíme už rok
o vystoupení známého režiséra Zdeňka Trošky spolu se Simonou Klímovou
ve Strmilově. Jak jsme již informovali, lístky jsou stále v platnosti, jakmile
dojde k rozvolnění, vyhlásíme konečný termín vystoupení. Vstupenky nemůžeme vracet, agentura Z. Trošky již
v březnu 2020 dostala zálohu na toto

vystoupení a my nemáme z čeho peníze vracet. Agentura trvá na odehrání představení dle smlouvy. Termín vyhlásíme ihned po rozvolnění.
Podobná situace je i s plánovaným koncertem skupiny HARLEJ. Měla vystoupit
začátkem léta 2020 a přeložen tento koncert je na 3. 7. 2021. V září 2020 proběhl
v místním kostele sv. Jiljí plánovaný kon-

cert Pavla Šporcla. Čas ohodnotí tento
koncert, jako vždy to byl v kostele skvělý
zážitek i akustika.
Na léto plánujeme, stejně jako loni, Letní
KINO Strmilov. V letech 1987-1988 jsme
chtěli obohatit kulturní život Strmilova,
a tak jsme pořádali filmové představení v Kinokavárně. Tehdejší technika neumožňovala promítat filmy v celku, a tak
v půlce, při převíjení kotoučů, byla pauza
na občerstvení. Také se nám jednou stalo
při promítání třídílného filmu, že náš certifikovaný promítač díly přehodil a dlouho to nikdo nepoznal. Některé filmy, které jsme tehdy promítali: Dobré světlo ČR,
Zamilovaný blázen IT, Policajt FR, Proč
ČR, Ach Karle PL, Vesničko má středisková ČR, Bezva finta FR, Grand restaurant pana Septima FR, Sexmise PL, Panelstory ČR, Prohnilí FR, Nejistá sezóna
FR, Četník a četnice FR, Šašek s královna
ČR. Jak svět přichází o básníky ČR, Jak
básníci přicházejí o iluze ČR, Jak básníkům chutná život ČR, Slunce seno jahody ČR, Slunce seno a pár facek ČR. Tak to
jen pár titulů, co jsme promítali ve strmilovské Kinokavárně. V létě 2021 chceme
pokračovat v loňské tradici a promítnout
šest filmů. Zarezervujte si v létě čtvrtky
na Letní KINO.
Petr Vinkler

TJ Jiskra Strmilov informuje
V roce 2020 jsme ještě stihli 14. března Výroční členskou schůzi. V letošním roce, když to situace dovolí, by měla proběhnout volební schůze TJ Jiskra Strmilov. V našem areálu se uskutečnilo soustředění nejlepších žáků okresu. Proběhla důkladná údržba trávníku,
byla dokončena stavba obrubníků na parkovišti u koule. Soutěže byly přerušeny a uvidíme, co nám přinese jaro. Jsme optimisté
a doufáme, že na jaře dohrajeme podzim.
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Z archívu Strmilovských novin
Strmilovské noviny vychází opravdu hodně dlouho. Rozhodli jsme se připomenout některé autory a některé články, které vyšly
ve SN. Pro někoho to může být nové a někdo může zavzpomínat na autory a dobu kterou jsme žili. V této těžké době si připomeneme vzpomínky pana Antonína Polaneckého z roku 2002.

REPORTÁŽ PSANÁ Z URANU
O Američanech se říká, že mění svou profesi několikrát za život. Z hlediska životní
prosperity amerického občana je to nutné a potřebné. V rozporu s touto orientací máme my Češi protichůdné přísloví: „Ševče, drž se svého kopyta.“ Co však
u nás platilo dlouhé věky, zřejmě neobstojí v současném vývoji ani v české společnosti. Zřejmě i u nás začíná platit zásada, že ochota přizpůsobit se pružně trhu
práce bude nutná a prospěšná.
Ostatně tuto nutnost, a i schopnost k přežití prokázali v mimořádných podmínkách
nesvobody i političtí vězni padesátých let.
Bylo to v době, kdy komunisté ve sloganu „Vše patří lidu“ prohlašovali, že se bude všem radostně pracovat. Jak komu,
v 50. letech minulého století komunistický režim odsoudil za tzv. protistátní činnost tisíce občanů k dlouholetým trestům.
Tisíce odsouzených bylo deportováno na Jáchymovsko do několika desítek
koncentračních táborů. Důvod byl prostý. Sovětský svaz ve svých strategických
útočných plánech potřeboval pro výrobu
jaderných zbraní uranovou rudu.
Československo jí mělo dostatek a zároveň desetitisíce laciných otroků. Za těchto okolností ztratilo pro tyto vězně staré
dobré „Ševče drž se svého kopyta“ smysl.
Naopak: vězeň nyní k přežití mobilizoval
v sobě všechny síly, aby úspěšně obsáhl
mnoho jiných pracovních úkonů a oborů,
které mu dříve nebyly známy.
Za hloučkem vězňů vyvržených z policejního autobusu se uzavřel svět. Pochopili, že jsou v koncentračním táboře Jáchymovské oblasti. Zde napříště žádný
odsouzený již nebyl tím, čím byl v minulosti. Zde se stal pouhým číslem.
Koncentrák tvořilo několik dřevobaráků
obehnaných ostnatým drátem. Malé nástupiště bylo určeno k nástupům do práce a sčítání vězňů. Tzv. koncentrační
tábor ELKO („L“) byl táborem zcela mimořádným. Byl místem, kam se svážela uranová ruda a čistý smolinec z území celého státu. Odtud se po vytřídění nakládala
do vagónů. Jejich směr určení byl SSSR.
Závod OTK (odborné technické kontroly)
měl tři zpracovatelské bloky. Mezi sklastr. 12

dy a koridorem se táhla železniční vlečka. Mohutná zdvojená vrata v rohu závodu byla střežena dvěma kulometnými
věžemi. Vždy při příjezdu a odjezdu vlaku
byl proveden nástup vězňů. Stáli v spočítaném útvaru a až po odjezdu a uzavření
vrat byli znovu spočítáni a na rozkaz rozpuštěni do další práci.
V táboře „L“ probíhala měřící kontrola
tak, že vozík projel kanálem s měřící technikou uprostřed. Posádku kabiny tvořili
obvykle 1 žena (Ruska) a 1 vězeň. Ten rozjeté bedýnky zadržoval, stavěl před měřící přístroj a po změření opět pouštěl dál.
Vztah těchto ruských žen k muklům byl
velmi lidský. Byly to politování hodné že-

ny, neboť jejich šéfové k nim byli často
hrubí jako k vězňům. Nakládání v boxech
patřilo k nejtěžší práci vůbec. Z boxů
se ruda dopravovala pásem do 20 m věže. Denní množství představovalo několik tisíc tun. Prostředí bylo velmi prašné
a radioaktivní. Věž byla vlastně velikým
násypníkem, z něhož se plnily barely
a po označení a uzavření byly bedny rudy
nakládány do železničních vagónů. Směr
určení SSSR.
Nejkvalitnější ruda smolinec byl upravován v drobílce č. 2. Tam bylo nejsilnější zapřažení. Pracovalo tam 18 vězňů
ve třech směnách vždy po 6 lidech. Prach
z této věže byl prakticky všude. Civilní zaměstnanci požívali tehdy nejvyšší výhody včetně občanů ruské národnosti.

Kolem r. 1955 řídil práci OTK asi 35letý inženýr Konopov. Do ní byli političtí vězni vybíráni. Velkou část tvořili katoličtí duchovní, těch zde pracovalo okolo
100. Některá pracoviště byla jimi zcela
obsazena. Žádné práci se nevyhýbali. Tuto dřinu nesli stejně jako ostatní. Od r.
1954 zde již s nimi nepracovali němečtí váleční zajatci, které tehdy vyprostil
smlouvou se SSSR německý kancléř K.
Adenauer. Po nich tam byla soustředěna
mladá česká inteligence, důstojníci čs. armády, středoškolští profesoři, vysocí státní úředníci i mladá generace svobodného selského stavu a dělníků. Všichni byli
považováni za potencionální nepřátele totalitního systému. Nástupiště mezi
baráky, jediné místo na vycházky, bylo
svědkem mnoha debat - politických, filozofických, náboženských. Bylo také místem, kde vězni za typického přešlapování stáli dlouhé nástupy a sčítání snažíce
se zahánět chlad. Žili vlastním vnitřním
životem, životem duchovně bohatým,
pohrdajícím lidskou nenávistí a vážící
si všeho krásného a vznešeného, ač kolem nich bylo vše opačné. Živila je jejich
mravní síla i víra v Boha. Neznali přesný
den, ale věřili, že den jejich vítězství přijde. Bohatí touto myšlenkou a nadějí dokázali přežít.
DOVĚTEK
Jedno jest jisté, že příklad drancování
bohatství ujařmené země, proti kterému nebyla možná obrana, nemá v našich
moderních dějinách obdoby.
Máme-li zhruba vyčíslit sumu, kterou Gottwaldova vláda poskytla SSSR, aby zde
mohla vládnout, musíme se uchýlit jen
k přibližným výpočtům. K přesným číslům se dnes již nikdo nedopracuje.
Intenzivní těžba uranové rudy trvala nejméně 15 roků. Bohatství vyvážené rudy
bylo na základě počtu vlaků zhodnoceno
celkovou částkou 11 bilionů 340 mild. Kč.
Naskýtá se otázka, co by se stalo, kdybychom toto bohatství mohli sami prodat
na světovém trhu, nebo sami zpracovat.
Při předpokládaném vstupu ČR do EU by
dnes určitě nestálo 1 Euro 32 Kč.
Antonín Polanecký
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OD 70. LET 19. STOLETÍ
VYDÁVALA LANDFRASOVA
TISKÁRNA TÝDENÍK
OHLAS OD NEŽÁRKY.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAKÁZKOU
TISKÁRNY BYLY SEDMISVAZKOVÉ DĚJINY MĚSTA...
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Strmilovské NOVINY jsou
i na Facebooku a You Tube
Novinkou, kterou jsme připravili od prosince 2020, jsou facebookové příspěvky cca jednou za čtrnáct dní (facebook.com/
Strmilovske-noviny, YouTube.com Strmilovske noviny). Překvapil nás zájem o tyto příspěvky a děkuji všem za podporu. Budeme se snažit zkvalitnit příspěvky, abychom vás zaujali. Na You Tube budou příspěvky méně časté s přihlédnutím
k dění ve Strmilově.

TYP AUTA
FORD
HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ
SLONÍ
ZUB
VÝCHOD

NÁPOVĚDA:
AUF, DAKAR, AIUD,
MOTÁK, KOCH, ORAN,
KEA, CHODOV, HUK,
MALE, PEÁN

Z bývalého teletníku
ve Strmilově zmizely motorky
připravené k renovaci
Jindřichohradečtí policisté pátrají po zloději, kdy někdy
od půl čtvrté odpoledne ve středu 10. března do nedělního podvečera ukradl z bývalého teletníku ve Strmilově dva
motocykly připravené k renovaci a další díly.
Jedná se o červené motocykly Jawa Mustang a Jawa 555. Nepohrdl ani rámem na motocykl Jawa 155 a tzv. kejvačkou. Poškozenému vznikla škoda
ve výši nejméně 22 000
korun.
Jelikož se neznámý pachatel svého jednání dopustil v době, kdy byl
vyhlášen pro území ČR
nouzový stav, pokud bude dopaden a usvědčen,
hrozí mu zvýšená trestní sazba a to trest odnětí svobody na dvě léta až
osm let.
Pokud někdo má informace vedoucí k dopadení pachatele,
sdělte je jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky
policie 158.
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ZEDNICTVÍ
a dokončovací stavební práce

VYKLÍZECÍ A STĚHOVACÍ SLUŽBY

MALÍŘSTVÍ-NÁTĚRAČSTVÍ

NABÍZÍME:
stěhování bytů, rodinných domů a rozvoz zboží
vyklízení objektů, včetně likvidace materiálu
(sklepy, půdy, garáže, stodoly, pozůstalosti,...)

 602 824 628

 733 416 416

NABÍZÍM PODLAHÁŘSKÉ SLUŽBY, OD NÁVRHU PO REALIZACI
 podlahybk@email.cz,  776 197 624
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JS-Agro s. r. o. nabízí
za zemědělské pozemky nájemné
(pachtovné ) 5.300 Kč/ha
v okolí České Olešné.
V této lokalitě máme zájem
o koupi zemědělské půdy.
Kontakt:
Ing. Jan Sýkora, tel. 602 610 666, e-mail: js-agro@seznam.cz

Firma JS-Agro s. r. o.,
sídlící v České Olešné,
nabízí kamionovou přepravu dřeva.
Kontakt: Ing. Jan Sýkora,
tel. 602 610 666, e-mail: js-agro@seznam.cz
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT!

CESTY „PROTISTÁTNÍCH ZLOČINCŮ“
Kniha popisuje zinscenovaný regionální politický
proces z 50. let min. století. Jeho 19 obětí (z toho
14 obviněných v procesu Šotola a spol.) byli lidé
z našeho okolí – z Počátek, Leskovce, Zahrádek
a především z Bořetína.
Těmto rodinám tragicky
poznamenala život StB
a komunistická justice.
Publikace obsahuje více
jak 300 stran dokumentů
(získaných z Archivu bezpečnostních složek), fotografií, vzpomínek a podrobného převyprávění
celé události.
Knihu si můžete koupit nebo objednat (cena 280 Kč,-): v KZM
Počátky, v trafice u pana Stanislava Štefla - Počátky nebo
na telefonu 730 844 770
Jitka Zlukyová a PhDr. Petr Mazanec

Strmilovské noviny
i na Facebooku
a You Tube
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