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Milý čtenáři,
Pod bílou peřinou sílí (snad se dá
věřit pranostice) osetá pole. A pod
bílou peřinu to dozajista láká mnohé z
nás. Ne tedy sněhovou, ale z draného
peří či nějaké té umělotiny – hlavně ať
to hřeje. Leč není nám to přáno,
abychom s úderem prvních mrazíků
zalehli a z pod tepla peřin zdravili
Martina na bílém koni, ve vzpomínce
pozdravili vrzajícího skřivana či ta
sílící únorová pole a při tom všem
pěkně v teple trpělivě vyčkávali, až
svatý Jiří oznámí, že už je tepla dost.
To může dělat všelijaká žoužel, která
si pokojně vyspává a čeká, až se oteplí
– hadi, žáby, ještěrky a spolu s nimi
čekají na teplo ježci, netopýři,
všelijací hlodavci a kdo ví jaká ještě
havěť.
Lidé tuto šanci nemají. Se zimou se
musí vypořádat jinak. Nestačí před ní
zavřít oči a čekat, až to přejde. A tak
je to se vším, co je v tomhle světě
nepříjemné. Jsou jen dvě možnosti, co
dělat: buď se zachovat jako člověk a
začít je nějak řešit a nebo jako ta
havěť a žoužel – zavřít oči a čekat, až
to přejde. Jenže ono to někdy nepřejde
a právě tak, jako se nějaký ten ježek
na jaře prostě neprobudí, tak se
nemusí vyplatit zavírat oči před
problémy, které přicházejí.
Může to vyjít – ale také nemusí. A
je těch starostí okolo nás příliš
mnoho, než aby bylo možné spoléhat
na to, že to pokaždé vyjde.
Moudrost i sílu při boji se vším,
s čím je na tomto světě potřeba
bojovat, ti přejí Té
Strmilovské Noviny
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Vysvědčení
A už je to za námi! Leden, pololetní vysvědčení.
Neklidná a nervózní atmosféra. Na jednu stranu
jsme rádi, že máme půlku školního roku za sebou a
na druhou stranu bychom radši zůstali doma,
abychom nemuseli psát všechny ty velikánské
kontrolní práce a všemožné a nemožné prověrky.
No jo, to byly tedy zážitky. Teď si zase můžeme
v klidu užívat volné chvíle a chodit ven a také se
vypravovat na hory! Nebudeme se muset učit, jen
trošku. I já jsem se teď připravovala na přírodopis, matiku a
angličtinu, ale vím, že až se vrátíme z hor i jarních prázdnin, bude
zase ve škole vládnout klidná a nebo alespoň poklidná atmosféra dětí
těšících se na léto a nezabývajících se tím dalším vysvědčením, které
nás ještě jednou v tomto školním roce čeká.
Michaela Berková
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Oznámení obce Strmilov o znaku,
praporu, barvách a razítku obce a
zásadách jejich užívání

Čl. 1
Znak, prapor, barvy a razítko obce
1. Znakem obce je: V modrém štítě
zlatá růže s červeným semeníkem a
zelenými kališními lístky.
2. Praporem obce je list s poměrem
šířky k délce 2:3, s tímto popisem: List
tvoří žerďový horní modrý pravoúhlý
trojúhelník se žlutou růží s červeným
semeníkem a zelenými kališními
lístky a vlající dolní pravoúhlý
trojúhelník tvořený čtyřmi šikmými
pruhy, střídavě žlutými a modrými.
3. Barvami obce jsou žlutá (neboli
zlatá) a modrá.
4. Razítkem obce je kulaté pole se
znakem obce, vyobrazeným uprostřed a
celým názvem obce, uvedeným po
obvodu razítka.
5. Vyobrazení znaku a praporu obce
jsou přílohou tohoto oznámení a jsou v
originále uschovány na Obecním úřadě.
Čl. 2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání
státního znaku (§ 2 a následující zákona
č. 352/2001 Sb., o užívání státních
symbolů České republiky a o změně
některých zákonů), může obec, jakož i
jí zřízené nebo založené organizační
složky a právnické osoby užívat znak
obce.

2. Jiné subjekty mohou užívat znak
obce jen s jejím souhlasem.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává
zastupitelstvo
obce
na
základě
odůvodněné žádosti obsahující barevný
nákres a způsob umístění, podané na
Obecním úřadě.
4. Znak obce lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a
písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov
(místností), pokud není předepsáno
užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních
tabulích
d) na některých předmětech a jiném
majetku obce nebo organizací jí
založených,
řízených
nebo
spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech
Čl. 3
Užívání praporu obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní
vlajky, prapor obce užívá obec, její
orgány a organizace.
2. Prapor obce lze užívat zejména při
slavnostních
příležitostech,
významných jednáních a setkáních a
dalších událostech mezinárodního,
regionálního i obecního charakteru.
Čl. 4
Užívání razítka obce
Pokud není předepsáno užívání
úředního razítka s malým státním

znakem, může obec v souladu s § 11
odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, užívat razítko obce.
Čl. 5
Úplata za užívání obecního znaku
Souhlas s užíváním znaku obce se
poskytuje
bezúplatně,
pokud
zastupitelstvo obce nerozhodne jinak.
Čl. 6
Společná ustanovení
1) Symboly obce lze užívat jen v
souladu s platnými předpisy, a to
vhodným a důstojným způsobem.
Nedodržení stanovených podmínek
může být postihnuto podle závazných
předpisů (např. zák. č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění).
2) Toto „Oznámení“ bylo schváleno na
zasedání zastupitelstva obce dne
19.2.2004.
Jaromír Krátký
starosta obce

Karel Urbánek
místostarosta obce

Děkuji Dobrovolnému
sboru hasičů ve
Strmilově a starostovi
Obecního úřadu p.
Krátkému za účinnou
pomoc při velké vodě
3.2.2004
M. Wildmannová
„Švehlův mlýn“

Výběr z Obecně závazné vyhlášky obce Strmilov č. 1/2004 zabezpečení místních záležitostí čistoty a veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Strmilov tuto vyhlášku dne 19. 2. 2004 projednalo, ale zatím odložilo k dopln ění. Je tedy možné, že
v ní budou provedeny některé úpravy.
Čl. 2: Vymezení základních pojmů
(1) Územní obvod obce Strmilov tvoří
území obce Strmilov a částí obce Česká
Olešná, Palupín, Malý Jeníkov, Leština.
(2) Veřejný pořádek v obci je stav,
který umožňuje klidné a pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce a realizaci
jejich práv, zejména nedotknutelnosti
osoby a jejího soukromí, ochrany
majetku, ochrany zdraví a práva na
příznivé životní prostředí.
(3) Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, návsi ulice, chodníky,
veřejná zeleň parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
(§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění).
(4) Volným pobíháním psů se rozumí
stav, kdy se pes pohybuje na veřejném
prostranství bez dozoru, nebo kdy není
osobou
kontrolující
pohyb
psa
dostatečně ovládán.

(5) Osoba kontrolující pohyb psa je
osobou, v jejímž doprovodu se pes na
veřejném prostranství pohybuje. V
případě, že osoba není zletilá, je touto
osobou držitel psa.
(6) Za reklamní a plakátovací plochy se
podle této vyhlášky považují speciální
reklamní
zařízení
umístěná
na
veřejných prostranstvích.
Čl. 3: Omezující opatření k ochraně
veřejného pořádku
Za činnosti, jež by mohly narušit
veřejný pořádek v obci Strmilov se
považuje:
a) volné pobíhání psů na veřejném
prostranství
b) vylepování a vyvěšování reklam
mimo místa k tomu určená
Čl. 4: Povinnosti osob kontrolujících
pohyb psa
Osoba kontrolující pohyb psa po
veřejném prostranství je povinna

neprodleně
odstranit
zvířetem
způsobenou nečistotu (tuhý exkrement).
Čl. 5: Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné
vyhlášky kontroluje strážník obecní
policie, případně pověření pracovníci
Obce Strmilov.
Čl. 6: Sankce
(1) Jakékoliv jednání v rozporu s touto
obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno u fyzických osob jako
přestupek, u právnických a fyzických
osob jako správní delikt.
(2) Pro ukládání sankcí se použijí
zvláštní předpisy (např. zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění).
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Jaromír Krátký
starosta obce

Rozpočet obce Strmilov na rok 2004
Příjmy (Kč)
Daň z příjmu – FO 1.706.000,Daň z př. – podnikatelů 520.000,Daň z př. - zvl. sazba 110.000,Daň z př. – PO 2.065.000,Daň z př. – PO za obec 424.000,Daň z přidané hodnoty 3.260.000,Daň z nemovitostí 910.000,Dotace se SR 354.600,Správní poplatky 52.000,Poplatek za znečišť. ovzduší 2.500,Poplatek ze psů 45.000,Poplatek za rekr. pobyt 150.000,Poplatek z ubyt. kapacity 45.000,Poplatek za už. veř. prostr. 40.000,Poplatek ze vstupného 33.000,Poplatek za komunální odpad 610.000,Poplatek za hroby 7.000,Poplatky z vnitřní správy 150.000,Za třídění odpadů – EKOKOM 90.000,Pronájem pozemků 10.000,Příjem z výh. hr. přístrojů 5.900,Vodné, stočné 110.000,Rybniční hospodářství 36.000,Lesní hospodářství 96.000,Pronájem tělocvičny a hřiště 76.000,Pronájem kulturního domu 95.000,Pronájem na OÚ 75.000,Pronájem bytů 205.000,Služby za užívání bytů 55.000,Prodej pozemků 2.100.000,Úroky 300.000,Splátky půjček 80.000,Dotace KÚ na mzdy MŠ a ZŠ
7.600.000,Dotace na DPS 7.700.000,Dotace na kanalizaci 3.000.000,Dotace na úpravy u ZŠ 1.000.000,Půjčka na DPS 2.300.000,Půjčka na kanalizaci 1.000.000,Vlastní prostředky na investice
2.876.000,Příjmy celkem: 39.294.000,- Kč

výdaje (Kč)

Lesní hospodářství 84.000,Rybniční hospodářství 55.000,Příspěvek na poj. prodejny 20.000,Příspěvek na dopr. obslužnost 60.500,Silnice, chodníky 107.000,Dopravní značení 60.000,Vodní hospodářství 190.000,Kanalizace 60.000,Knihovny 310.000,Kultura celkem 102.000,Sbor pro obč. záležitosti 12.000,Místní rozhlas 30.000,Obecní policie 270.000,Komunální odpady 650.000,Veřejná zeleň 160.000,Klub důchodců 10.000,Bytové hospodářství 70.000,Veřejné osvětlení 220.000,Hřbitov 30.000,Příspěvky spolkům a org. 55.000,Příspěvky na práci s mládeží 90.000,Mikroregiony a svazy 60.000,Místní hospodářství 913.000,Hasičský záchr. sbor /mimo SDH/
106.000,Obecní zastupitelstvo 1.145.000,Veřejná správa 2.570.000,Základní škola, školní jídelna
1.500.000,Mateřská škola 207.000,Mzdy MŠ a ZŠ / z dotace / 7.600.000,Daň z příjmu PO za obec 424.000,Vodovody obce-investice 322.000,Venkovní úpravy u ZŠ 1.161.000,DPS / projekt + výstavba / 10.270.000,Kanalizace /projekt + výstavba/
5.150.000,ZTV na rod. domky/ -„- / 5.220.500,Výdaje celkem: 39.294.000,- Kč
Strmilov 19.2.2004
Jaromír Krátký – starosta obce

Kdo všechno vlastně čte
Strmilovské Noviny?
Tedy přesněji – kdo by je mohl číst.
Povinností Obecního úřadu je rozeslat
tzv. „povinné výtisky“ na následující
adresy.
Přispívejte
hojně
do
Strmilovských Novin a tak přispějete
k informovanosti v naší vlasti, neboť
vězte, že kupříkladu páni poslanci
mohou během pauzy mezi jednáními
třeba i číst Strmilovské Noviny!
1) 2 výtisky Národní knihovně ČR;
2) 1 výtisk Moravské zemské
knihovně;
3) 1 výtisk knihovně Národního
muzea v Praze;
4) 1 výtisk Ministerstvu kultury ČR;
5) 1 výtisk Parlamentní knihovně;
6) 1 výtisk Městské knihovně v Praze;
7) 1 výtisk každé z těchto knihoven:
a) Středočeská vědecká
knihovna v Kladně
b) Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích
c) Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje;
d) Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem;
e) Krajská vědecká knihovna
v Liberci;
f) Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové;
g) Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě;
h) Vědecká knihovna
v Olomouci;
i) Krajská knihovna
v Pardubicích;
j) Krajská knihovna Vysočiny;
k) Krajská knihovna Františka
Bartoše, Zlín;
l)
Krajská knihovna Karlovy
Vary

Ze zasedání Zastupitelstva obce Strmilov konaného 19. února 2004
Ø schvaluje prodej pozemku p.
Janíkovi u domu čp. 489
Ø schvaluje bezplatný převod
transformátoru a prodej pozemku
pod ním JČE
Ø odkládá rozhodnutí o prodeji
pozemku v České Olešné MUDr.
Malému – na dobu po vyřešení
dosud nesplněných závazků
Ø schvaluje odkoupení pozemku u
lesní chaty od p. Mrázové
Ø odkládá
schválení
Obecně
závazné vyhlášky o čistotě a
veřejném pořádku a ukládá její
doplnění

Ø schvaluje dokumentaci ZTV pro
výstavbu rodinných domků - pro
územní řízení
Ø souhlasí s umístěním dřevěného
srubu v lese p. Šteflíčka na jeho
vlastním pozemku
Ø schvaluje
hospodaření
s
investičním fondem ZŠ a použití
shromážděných
finančních
prostředků
Ø schvaluje
objednávku
projektových prací na rekonstrukci
vozovky v Kunžatecké ulici po
provedení rozšíření kanalizace
Ø schvaluje do obecního rozpočtu
celkovou částku na příspěvky

spolkům
a
organizacím,
o
konkrétním přidělování financí bude
postupně rozhodovat rada během
roku s přihlédnutím k činnosti
jednotlivých spolků
Ø schvaluje řešení nápravy závad
na dopravním značení v obci
Ø bere na vědomí úvěrový příslib
České spořitelny na dlouhodobý
úvěr 2 300 000 Kč na Dům s
pečovatelskou službou pro rok 2004
Ø schvaluje hospodaření obce za
rok 2003
Ø schvaluje rozpočet obce na rok
2004
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ŽIVOT MÉHO OTCE - II
Můj otec František Paulát prožíval své
mládí ve Strmilově, na své živobytí si
vydělával, jak jsem již uvedl, službou v
zemědělských rodinách a při tom
navštěvoval zdejší, tehdy ještě šestitřídní
Obecnou školu. Když v roce 1912, ve
svých čtrnácti létech, tuto školu dokončil,
pracoval v rodině Rudých jako učeň
tkalcovského oboru, kterému se zde v té
době věnovalo poměrně mnoho lidí.
Tehdy došlo k velké senzaci, když u
Komorníka přistál balón. Jeho posádka
hovořila německy a jediným přítomným
člověkem, který ovládal němčinu a mohl s
ní hovořit, byl mladý chlapec František
Zlámal, nazývaný Francín. Otec poznal,
jak důležitá je znalost cizího jazyka a
rozhodl se, že tkalcovský obor opustí a
začne se také věnovat němčině. Jeho
první pokus odejít do Rakouska nebyl
však dostatečně připravený a se svým
přítelem došli pouze kousek za Slavonice,
odkud se museli vrátit zpět domů. O
několik měsíců později si svůj odchod
lépe připravil a odešel do rakouského
města Zwetlu, kde se u mistra českého
původu a dokonce bývalého Strmiláka,
začal učit kominíkem. Jako Čech zde
nebyl sám, pracovali s ním totiž ještě další
tři kamarádi ze Strmilova - jedním z nich
byl i Antonín Dvořák, syn majitele zdejší
cihelny. Za necelé dva roky působení v
tomto městě a jeho okolí, se naučil
obstojně ovládat němčinu a získal zde i
důležité životní zkušenosti.
V té době začala první světová válka a
tatínek do ní také narukoval. Hlavní
výcvik prodělal v Českých Budějovicích a
potom odjel na Italskou frontu, kde se
zúčastnil různých bojových akcí. Češi se
během vojenské služby často setkávali s
ústrky a s ponižováním a nebyli příliš
nadšení z toho, že mohou bojovat za
císaře pána a jeho rodinu. Od svých
maďarsky a německy mluvících kolegů
vojáků často slýchali rčení "Čuš holte
kuš!", což znamenalo něco, jako "Čechu,
drž hubu!". První světová válka byla
velmi krutá a mnoho českých vojáků v ní
padlo. Již cestou na frontu zde otec prožil
jeden z prvních náletů, provedeném
letadly francouzské armády. Vojenská
jednotka, ve které byl, se během přesunu
ukryla v blízkosti lesa, na který bylo
svrženo mnoho bomb. Les byl úplně
zničen, vojáci ležící v jeho blízkosti
nebyli však naštěstí ani zraněni. Jen
několik jednotlivců prý po tomto náletu
zešedivělo. Velmi zákeřnou válečnou
zbraní byly chemické otravné látky a
jeden plynový útok v horách poblíž Soči
zažil i můj otec. Menší jednotka vojska,
ve které byl zařazen, byla soustředěna v
kavernách - úkrytech, vybudovaných ve
skále. V kamenitém terénu nebylo možno
vykopávat hroby a padlí vojáci zde
nemohli být normálně pohřbíváni, ale

jejich mrtvá těla. byla dočasně ukládána
na hromady a přikrývána plachtami.
Místo, kde otec u kulometu vykonával
službu, bylo nedostatečně chráněno před
střelami a mnoho vojáků zde před jeho
nástupem padlo. Měl možnost přijít do
styku s jedním zajatcem Srbské
národnosti, který měl velikou žízeň.
Tatínek si s ním jako Slovan dobře
rozuměl a byl jediný, kdo byl ochoten mu
dát napít vody. Z jeho hovoru vyrozuměl,
že příští den ráno, v určitou hodinu, bude
v těchto místech proveden "Gasangriff",
což česky znamená plynový útok. Tatínek
zde byl jediným Čechem, mezi vojáky
neměl žádného přítele a nebyl si ani jistý,
jestli se předpověď zajatého vojáka splní.
Jeho sdělení vzal však jako jediný vážně a
snažil se na plynový útok připravit.
Rozhodl se nepřenocovat v kavernách, ale
vyhledal v terénu vyvýšené místo, kde
vybaven plynovou maskou, několika filtry
a zabalen do celty, zalehl ke spaní.
Když ráno ze spánku procitl, poznal,
že k plynovému útoku skutečně došlo.
Stačil při něm na masce postupně vyměnit
několik náhradních filtrů, potom ztratil
vědomí a vzbudil se až za delší dobu,
když na něj svítilo slunce. Bolela jej hlava
a s hrůzou zjistil, že je široko daleko
jediným
živým
tvorem.
Použitá
zpuchýřující otravná látka "yperit" zničila
v okolí vše živé včetně vojáků a
nedostatečně chráněné potraviny se staly
nepoživatelnými. Měl také velikou žízeň,
avšak nemohl se napít ani vody z
horského potůčku, protože byla zbarvena
krví. Zranění vojáci si v ní totiž nahoře v
horách omývali své rány. Ovlivněn těmito
nepříjemnými zážitky, rozhodl se alespoň
načas odejít z tohoto krutého prostředí.
Střelil se do ruky, v údolí vyhledal lékaře
a byl odvelen do vnitrozemí. Do
československých legií se neměl možnost
dostat, ale svůj odpor proti službě v této
armádě projevil tím, že během války
třikrát dezertoval, za což mu mohl být
udělen i trest smrti zastřelením. Po
posledním zběhnutí v roce 1918 se ve
Strmilově
dočkal
vyhlášení
nové
Československé republiky, mohl se
radovat z jejího založení, i z toho, že
válku přežil.
Během svého pobytu ve Strmilově se
seznámil s podnikatelem a kapelníkem
Ferdinandem Kubákem, který byl bratrem
jeho pokrevního otce profesora Františka
Kubáka, žijícího mimo Strmilov a tedy
jeho strýcem. Ten se snažil mu alespoň
trochu nahradit otce, byl jeho poradcem a
pokud se někdy sešli v hostinci, svůj
blízký vztah k němu projevoval tím, že za
něho platil útratu. Později po létech mu
také kavíroval (ručil), když si půjčoval
peníze na postavení chalupy.
S ohledem k událostem na Slovensku,
které bylo napadeno Maďary, se brzy po
skončení války na výzvu Sokola

dobrovolně
přihlásil
do
nové
Československé armády. V ní byl zařazen
k vojenské policii, kde sloužil několik let.
Pohyboval se s ní po celé republice,
zvláštní zážitky si však odnesl z města
Náchoda, kde se zúčastnil akce, při které
se vybíraly dary na zlatý poklad
Československé republiky. Byl zde
svědkem dojemných scén, při kterých lidé
a někdy i velmi staré a chudé babičky,
dávaly se svými partnery do pokladu
republiky to nejcennější co měly, včetně
svých zásnubních prstenů. Tyto zážitky na
něj velmi silně zapůsobily a výrazně
posílily jeho vlastenecké cítění.
Byl velmi společenským člověkem,
mezi svými kolegy měl mnoho kamarádů
a často se zúčastňoval různých
společenských a kulturních akcí. Během
své vojenské činnosti se také dostal do
města Ústí n. Orlicí, kde byl přítomen
průvodu, organizovaného Jednotou Sokol.
A zde se setkal s dívkou, která jej velmi
zaujala nejen svým vzhledem, ale také
chováním a jemu blízkými názory.
Sympatie byly oboustranné, zjistil, že se
jmenuje Jarmila a nežli průvod skončil,
stihl si s ní ještě domluvit na další den
schůzku. Dívka svou účast na ní ochotně
přislíbila a v naději, že se zase sejdou se
rozešli. Večer však dostal od svých
nadřízených velmi nepříjemný rozkaz, že
druhý den ráno musí Ústí opustit a
zúčastnit se důležité policejní akce v
jiném městě. O rozkazech se na vojně
nediskutuje a musí se za všech okolností
plnit a proto byl nucen se smířit s
nepříjemným faktem, že s dívkou, jejíž
adresu ani příjmení neznal, se snad již
nikdy neuvidí.
Čas ubíhal, tatínek plnil jako vojenský
policista dobře své úkoly a tak mu jeho
nadřízení splnili jeho přání a dostal
dovolenou, aby se mohl podívat do
Strmilova na pouť. Během cesty vlakem
jej však čekalo velké překvapení. Při
přestupování ve stanici Veselí Mezimostí (nyní Veselí n. Lužn.) se totiž
sešel s osobou, kterou ani nedoufal, že
ještě někdy potká. Byla to Jarmila, která
nastoupila do stejného vagonu jako on a
dokonce vystoupila také ve stanici
Bednáreček, odkud se dříve chodívalo od
vlaku do Strmilova. Tentokrát měli více
času na to, aby si popovídali, vzájemně
objasnili nejen svá jména, ale aby se také
lépe poznali. Učitelka Jarmila Kubáková,
dcera profesora Františka Kubáka z Ústí
n. Orl., byla velmi překvapena, když se
cestou za svým strýcem Ferdinandem
Kubákem do Strmilova dozvěděla, že
voják František je jejím nevlastním
bratrem. Jak je ten svět malý! Mezi
oběma sourozenci vzniklo tehdy velké
přátelství, které trvalo až do jejich smrti a
nyní pokračuje i mezi námi - jejich
potomky.
Ing. Mojmír Paulát
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Volejbalový
turnaj
V sobotu 3. ledna se uskutečnil ve
sportovní hale kvalitně obsazený
volejbalový turnaj za účasti:
juniorská reprezentace ČR do 21 let
SK Volejbal Brno - 1.volejbalová liga
VK EGE Č.Budějovice - 1.volejbalová
liga (dvě vyrovnaná mužstva)
Nejkvalitnější podívanou poskytl
zápas juniorské reprezentace a SK
Brno. Byl to úporný a vyrovnaný boj o
každý míč. Obě mužstva předváděla
kvalitní tvrdé podání, pestrý a rychlý
útok na síti, velmi pěkné a obětavé
zákroky v poli. V dramatické koncovce
už viditelně ubývaly juniorům síly a to

rozhodlo o výsledku. Bylo se opravdu
na co dívat. V ostatních zápasech, i
když byly vyrovnané a dramatické, se
střídaly pěkné momenty s průměrnými.
S postupem času, jak ubývaly síly,
chyběla koncentrace a nasazení. O
umístění rozhodly až poslední dva
zápasy turnaje, ve kterých Brno a
junioři ČR zvítězili nad celky EGE. Po
vánočních
svátcích
byl
turnaj
příjemným zpestřením jak pro hráče,
tak i pro diváky.
K zajištění zázemí turnaje přispěli
ubytovacími službami Penzion Pražák a
penzion manželů Kubákových (Pod
Šibeňákem). Kvalitní oběd připravila
restaurace U Jendy. O pohodu diváků a
hráčů v hale pečovali v „bufetu“ pánové
J.Urban a Zd.Tuček.

Diky kvalitnímu zázemí a hale, která
plně
vyhovuje
i
nejpřísnějším
tréninkovým požadavkům, by Brno i
juniorská reprezentace rádi návštěvu
Strmilova
zopakovali
účastí
na
podobném turnaji nebo na soustředění.
Výsledky zápasů:
EGE 1 - EGE 2
ČR 21 - SK Brno
EGE 1 - ČR 21
EGE 2 - SK Brno
ČR 21 - EGE 2
EGE 1 - SK Brno

2:1
1:2
1:2
2:1
0:2
0:2

Konečné pořadí:
l.
junioři ČR
2.
SK Volejbal Brno
3.
VK EGE 2
4.
VK EGE 1

Dětský karneval
V neděli 22. února se zase po roce sešli
ve strmilovském kulturním domě
indiáni, kovbojové, malá i větší
strašidýlka, princezny a spousta dalších
pohádkových postaviček. Konal se totiž
už tradiční dětský karneval, který
pořádá MŠ spolu se Sdružením rodičů
při MŠ. Pro děti a jejich doprovod bylo
připraveno lákavé pohoštění a bohatá
tombola. Na karnevale se nejen tančilo,
děti se mohly zúčastnit i různých

soutěží, které pro ně zorganizovaly
paní učitelky s pomocí děvčat z 9.
třídy ZŠ. Za příjemně strávené
odpoledne děkujeme všem, kdo se
na přípravě karnevalu podíleli –
všem z MŠ, maminkám, sponzorům, p. Markovi a mladíkům
z Kamenice, kteří se postarali o
hudbu.
Za Sdružení rodičů
Radka Ederová

Wir treffen uns in Europa
(Sejdeme se v Evropě)
divadelní představení žáků škol
ze Strmilova a Heidenreichsteinu

KDY: 30. března 2004
(čas bude upřesněn na plakátech)

KDE: kinosál Beseda ve Strmilově
O CO JDE? – čtěte následující článek
SPRECHEN
SIE
DEUTSCH?
Mluvíte německy? Tuto větu možná
zaslechnete 30. března 2004 i ve
Strmilově. Přijedou k nám totiž děti
z Rakouska a spolu s žáky naší školy
budou
hrát
autorské
divadelní
představení o vstupu do EU (v němčině
– české texty budou k dispozici). Jde o
akci zcela dobrovolnou – mohli se
přihlásit všichni žáci 7. – 9. třídy a
podle jejich počtu byl připravován
scénář.
Po představení půjdou vysázet
stromky česko-rakouského přátelství
před školou a také se vydají za kulturou.
V té době budou mít obě skupiny
dětí premiéru již za sebou. 16. března

totiž jedeme do Heidenreichsteinu, kde budou děti také hrát
divadlo, sázet stromečky a
poznávat se navzájem.
Spolu se školou ze Švýcarska
– z Trubschachenu jsme tak
navázali kontakt již s druhou
skupinou dětí, se kterými si naši
kluci a holky dopisují i se osobně
setkávají. Je to nejlepší možnost
ke zdokonalení cizího jazyka,
možnost, kterou většina z nás
neměla. Tak ať se ty naše děti ve
světě neztratí!
Lenka Pecharová

Soutěžte se
Strmilovskými novinami!

SN ve spolupráci s Českou poštou
vyhlašují soutěž
V nejlepším odhadu

Kolik toho za den ujde
strmilovský pošťák?!
Pan Holý byl tak laskav a souhlasil
s tím, že bude během své služby
nosit krokoměr. Na vás, milý
čtenáři, je nyní odhadnout správný
výsledek na naši soutěžní otázku.
Nejpřesnější odhadci budou
odměněni hodnotnými cenami
(celoroční předplatné SN, pochvala
na titulní straně SN apod.)
Ti, kteří by se pokoušeli správný
výsledek vyzvědět na p. Holém
budou diskvalifikováni !

Svoje odhady sdělte
redakci do 31. března.
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Slunce do škol
V uplynulých dnech byla úspěšně
dovršena naše několikaměsíční snaha –
byli jsme zapojeni do projektu Slunce
do škol. Program "Slunce do škol" byl
vyhlášen ministrem životního prostředí
Milošem Kužvartem dne 8. prosince
1999 po předcházející osvětové
kampani ekologické organizace
Greenpeace. Cílem obou aktivit
bylo
napomoci
rozvoji
využívání čisté solární elektřiny
v ČR. V rámci programu Slunce
do škol mohou školy získat
prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí až 100 %
dotaci na pořízení demonstračního
fotovoltaického zařízení.
Toto zařízení je plně funkční
zmenšeninou
skutečné
solární

Dne

14.2.2004

se

uskutečnil

HASIČSKÝ PLES.
Po přečtení této věty si každý
pomyslí, že jde o běžnou, nijak
zajímavou informaci. Snad každý
„Strmilák,“ který se zajímá o historii
kulturního domu a hasičského sboru ale
ví, že v roce 1978, právě při hasičském
plese lehl kulturní dům popelem. Takže
tento ples je první hasičský po 26.

Ohlednutí za „loňskými čaji“.
Nejde ani o nabídku firmy Jemča
Jemnice či doporučení sušit staré sáčky
od čaje. Pět uskutečněných „Čajů o
čtvrté“ již dává možnost bilancovat.
Mezi občany měly značný a kladný
ohlas a jsou i nadále občany žádány.
Prvé tři „čaje“ začala pořádat KDUČSL a další dva již spadají pod
kompetence Kulturní komise při
Obecním úřadu.
Mimo čaje a pohoštění ze zákuskem
(které byly v ceně vstupného), se na
většině setkání objevila i tombola.
Novinkou se stala možnost vstupu
jednotlivců s možností pobavit přítomné
vyprávěním, vtipy či zpěvem. Přes
počáteční rozpaky jsme si dokázali, že
umíme bavit navzájem jeden druhého.
K tanci a poslechu nám zůstává věrné a
perfektní Trio Melodik vedené panem
Jaroslavem Emmerem. Dospěli jsme

elektrárny, vyrábí elektrický proud
přímou přeměnou slunečního záření a
dodává jej do sítě 230V. Součástí
systému je měření základních veličin a
jejich
zobrazování
na
displeji

zobrazovací jednotky a na
počítači.

letech. Jak se nám ples povedl? Musíte
se zeptat našich spoluobčanů, kteří se
této slávy zúčastnili. Z hlediska našeho
(pořadatelů) byl ples velice vydařený.
K tanci a poslechu hrála nám neznámá
skupina BENEFIT, která pochází z obce
Třebětice. Dle názoru strmilovských
muzikantů (p. Emmra), si tato kapela
vedla velice dobře. Proto jsme tuto
kapelu angažovali i na příští rok. Na náš
ples přišlo celkem 279 lidí. Díky
dobrotivým sponzorům jsme měli
k závěru, že Čaje o čtvrté“ konané
v neděli odpoledne občané berou a
proto je budeme pořádat i v letošním
roce.
Druhou novinkou a obohacením v
kulturním životě Strmilova se stal
„Diskusní klub“. Pořadatelé mu určili
dost náročný úkol – vzdělávací diskusi.
Setkání bylo celkem sedm. Velmi
poučné byly přednášky pana Ladmila
Šmída z Kunžaku a následná široká
diskuse na nejrůznější témata. Poslední
přednáška doc. Miloslava Krále se stala
hlubokým zážitkem pro přítomné,
neboť to byla zpověď původně
ateistického vědce, který prožil strhující
proměnu, která radikálně změnila jeho
vnitřní život. Přivítáme iniciativu
každého občana, který přijde s nějakým
novým tématem.
Za Kulturní komisi při OÚ Strmilov
Antonín Polanecký

Fotovoltaické
panely
vyrábějí
ekologicky naprosto čistou elektřinu
přímo ze slunečního záření.
Tyto malé elegantní "elektrárny" se
umísťují na jižní střechy a fasády domů.
Systémy neuvolňují žádné škodlivé
látky ani radioaktivní odpad, jsou zcela
tiché, bezpečné a navíc i estetické.
Konkrétně na naší základní škole
bude získaná energie využívána
k ohřevu vody na chlapeckých
WC a další energie bude
dodávána do sítě. Žáci budou také
moci na monitoru na chodbě
sledovat, kolik energie se právě
vytváří.
Tak nás těší, že naše děti zase o kousek
víc rozumí tomu dospěláckému světu a
že pro ně pojem ekologie nebude
tajuplnou hádankou.
Za informace děkujeme
Mgr. Jindřichu Kejvalovi

bohatou tombolu, za což jim upřímně
děkujeme a doufáme, že k nám budou
takto štědří i do budoucna.

Děkujeme všem občanům za
přízeň a těšíme se na setkání
při dalších kulturních
akcích.
Vaši hasiči

Sdružení rodičů při
Základní škole Strmilov
v ás zv e n a

TRADIČNÍ
PLES
13. března 2004

Ø

Ø

Ø

bohatá tombola
předtančení
žáků 9. ročníku
k tanci i poslechu
hraje Studenská
kapela

Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 400 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk OÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno v pátek 27. února 2004, příští číslo začátkem dubna 2004
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Doba nástěnek se vrací.
Výroků od „ještě tato generace bude
žít v komunizmu“, až po „dohnat a
předehnat západní ekonomiky“, jsme si
užili za totáče víc než dost. Všechny
sliby o růžové budoucnosti se většinou
plnily jenom na nástěnkách a ve
sdělovacích prostředcích. V komunizmu
to bylo snazší, protože přes zadrátované
hranice se úspěchy mohly jenom
problematicky porovnávat se světem. O
to víc jsme je srovnávali s minulostí,
nejlépe s Rakouskouherskem. To se
úspěchy socialistického zřízení jevily
přímo závratné. Propagátoři současného
socialistického způsobu vládnutí to mají
s propagátory
tehdejšího
režimu
nesnadnější. Ne všichni novináři jsou
servilní. Někteří uveřejňují skutečnosti,
které se nehodí do krámu vládnoucí
strany.
A
tak
voliči
zlákaní
předvolebními vějičkami sociálních
demokratů (vévodí Špidlův výrok
zdroje tu jsou) najednou zjišťují, že
nástěnkových žvástů se nenajedí a
začínají to dávat najevo.
Tzv. reforma veřejných financí není
nic jiného, než jenom pokus o vyšší
odvody do stále nenasytnějšího státního
rozpočtu. Katastrofální nezaměstnanost
(míra nezaměstnanosti je srovnatelná
s nezaměstnaností za velké hospodářské
krize) je mírněna vytvářením nových
pracovních míst ve státní správě.
Hrozivě se zvyšující schodek státního
rozpočtu je tak spotřebováván na státní
aparát a na nezaměstnanost. Když
Sociální demokracie slibovala, že
zadlužením státu podpoří hospodářský
růst, mnozí optimisté věřili. Teď už
tomu nevěří ani autoři „reformy“, kteří
odvolávají co slíbili a slibují co
odvolali. Mnoho let hlasitě slibované
priority, jako podpora vzdělání, rozvoj
dopravní infrastruktury, zdravotnictví

Kynologický klub
Už jsme si zvykli psát rok 2004. Na
jeho počátku děkujeme všem, kteří se
dobře starají o své psí kamarády. Těší
nás, že počet volně pobíhajících psů se
snížil. Prosíme i těch několik
zbývajících majitelů, kteří ještě na své
psy nenašli dostatek času, aby se
zamysleli nad touto prosbu svého psa.
„Pane, žiji 10-12 let, každá
vzdálenost od tebe mi přináší žalost.
Mysli na to, než si mne pořídíš. Dopřej
mi čas, abych pochopil, co ode mne
žádáš. Nehubuj mne dlouho a nezavírej
mne za trest. Ty máš svou práci,

atd., se jaksi vytratily. Na vzdělání jde
méně finančních prostředků než
v minulých létech, o stavu našich silnic
nemluvě. Plnění slibů mladým rodinám
a
důchodová
reforma
jsou
v nedohlednu. Někdy mám pocit, že si
vláda
objednává
skupinky
pseudoekologů, aby se s nimi mohla co
nejdéle handrkovat a odkládat tak
investice.
Stejně bolavé a stále rychlejší, jako
zadlužování státu, je zadlužování obcí.
Strmilov bohudík mezi zadlužené obce
nepatří. Dokonce současné vedení obce
zdědilo po minulém zastupitelstvu
zhruba
devět
milionů
korun
připravených na řešení kanalizace.
Protože v minulém vánočním čísle SN
jsem se dočetl, že kanalizace se stavět
nebude, doufám, že vedení obce bude
hospodařit tak, aby zmiňovaných
9.000.000 Kč zůstalo po ukončení
současného volebního období nejen
zachováno a připraveno na výstavbu
kanalizace, ale že se ještě navýší a příští
zastupitelstvo bude odvážnější se do
stavby pustí. Výstavbu donekonečna
nelze oddalovat, protože zvýšené
poplatky za vypouštění nečištěných
odpadních vod současně se změnou
DPH by se dotkly bolestivě téměř všech
obyvatel obce.
Ještě nad jedním sdělením
v
novinách jsem se pozastavil. Obec
údajně prodala v létech 1995 – 2002
obecní majetek za 15 mil. Kč a nyní již
není co prodávat. Nevím, jaký majetek
má pan starosta na mysli, ale jestli v to
počítá také autocamping, musím, snad
již po desáté, připomenout historii.
Autocamping
Komorník
nebyl
majetkem Obce Strmilov. Za totality
jej národní výbor včlenil do drobné
provozovny a ty, jak známo, byly ze
zákona zařazeny do malé privatizace,
stejně jako např. holičství, sklenářství,

krejčovství apod. To, že peníze (5
milionů Kč) za prodej autocampingu
nešly do státního rozpočtu, ale zůstaly
ve Strmilově, byla shoda náhod, kterých
jsme dokázali využít. Ještě jednu větší
finanční částku obec získala (cca 6
milionů Kč)
převodem akcií
plynárenských
a
elektrárenských
podniků a to v době, kdy bylo velmi
výhodné akcie odprodat (akcie obce
získaly od státu v poměru k počtu
obyvatel). Obdržené peníze jsou
součástí
rezervy
na
dokončení
kanalizace. Pro úplnost uvedu ještě
několik příkladů, ze kterých je patrné,
jak obecní majetek narůstal ale
neprodával se. Finance, které jsme pro
obec získali, byly různé formy dotací
(např. na plynofikaci, na pořízení kotlů
pro domácnosti, na přestavbu staré
školní budovy na byty apod.), nebo
jednorázové příspěvky ze státního nebo
okresního rozpočtu (např. na stavbu
nové školy, na stavbu sportovní haly
apod.). Domnívám se, že nikdy
v historii Strmilova
nezískala obec
tolik finančních prostředků za tak krátké
období.
A
tak
moc
prosím,
nesklouzávejme
k laciným
nástěnkovým demagogiím
jako za
totáče.
Vladimír Adam; MO ODS Strmilov

zábavu, své radosti – já mám jen tebe.
Mluv na mě často. I když slovům úplně
nerozumím, stačí mi tvůj hlas. Pamatuj,
že to, jak se se mnou zachází, nikdy
nezapomenu. Starej se o mne, i když
zestárnu, vždyť i tebe to jednou čeká.
Pamatuj, všechno je pro mne lehčí,
když jsi u mě! Tvůj přítel pes.“

15. května bude na cvičáku
II. ročník
výstavy
„Strmilovský
voříšek“. Letos rozšiřujeme posuzované
kategorie tak, že kromě klasického
„Voříška“,
budeme
posuzovat
„čistokrevný bez PP“. Máme zajištěnu
nezávislou odbornou porotu na
posuzování a sice poradkyni chovu a
rozhodčího pro exteriér z Beauceron
klubu. Program bude obohacen o soutěž
„Dítě a pes“ a „Šikula“. Přihlášky
budou od března v lékárně ve
Strmilově, u poštovní doručovatelky
paní Francové a v Malém Jeníkově č. 8
u paní Čechové.

Vítáme
Martínka Hanuše
Honzíka Šalandu

Ať se vám
mezi námi líbí!

Všichni jsou srdečně zváni.
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Nudné, avšak cenné údaje v
knihovnických statistikách
Kdo nemá čísla a statistiky rád, ať
následující řádky raději přeskočí.
Předem
však
raději
upozorním,
že

statistika je pro knihovníka
denní
samozřejmostí a povinností, bez níž by
to v knihovně nejspíš ani nešlo. Z ní
vyplývá řada informací důležitých pro
další doplňování knihovního fondu a to
nejen hledisko tématického výběru a
nákupu knih. Ze statistik také
především zjistíme, zda to v našem
kulturním stánku žije. A že knihovna v
minulém roce opravdu žila, o tom
svědčí i tato, i když jen statistická, zato
však výmluvná čísla.
Počet knihovních jednotek k 31. 12.
2003 v knihovně celkem: 8424,
z toho naučná literatura: 1900
a krásná literatura: 6524
Mdloba…
…je krátkodobá ztráta vědomí způsobená
dočasným nedostatečným prokrvením
mozku. K zotavení postiženého dochází
obvykle velmi rychle.
Bývá vyvolána silnou nervovou reakcí na
bolest, strach či jiný emočně silný podnět.
. Může ji způsobit rovněž fyzické
vyčerpání a hladovění. Nejčastější
příčinou však bývá dlouhodobá fyzická
nečinnost v dusném prostředí (např.
dlouhodobé stání v davu apod.)
Příznaky:
- postižený se cítí slabý, má pocit
závrati
- pokožka je bledá
- tep se nejprve zpomalí a je slabě
hmatný
První pomoc:
- Uložte postiženého na záda do stínu,
podložte mu dolní končetiny a
udržujte průchodnost dýchacích cest.
Je
možné
jej
též
posadit
s předkloněnou hlavou mezi koleny.
- Postiženého
uklidněte,
uvolněte
tísnící oděv (zejména u krku, na
hrudníku a v pase), dbejte na přísun
čerstvého vzduchu, přiložte studený
obklad na čelo.
- Pokud nedojde ke ztrátě vědomí,
podejte studený nápoj
- Při návratu
vyšetřete celkově
postiženého, zda se při pádu nezranil.
Pokud ano, ošetřete poranění.

Počet docházejících časopisů : 11
Přírůstky za rok 2003: 478 knihovních
svazků, což je díky vyšší dotaci na
knihy o 129 sv. více než v roce 2002
Registrovaní čtenáři: 175,
z toho čtenáři do 15 let: 61
Návštěvníci knihovny za rok 2003
celkem: 2277
Výpůjčky celkem: 11590, oproti roku
2002 o 1521 výpůjček více !,
z toho naučná lit. pro dospělé: 2964 (o
597 více než v roce 2002),
krásná lit. pro dospělé: 5410(o 779 výp.
více než v roce 2002),
naučná lit. dětem: 908,
krásná lit. dětem: 2308(o 231 výp. více
než v roce 2002),
periodika: 3405, což je o 756 výpůjček
periodik více, než v roce 2002
Počet vzdělávacích a výchovných
kolektivních akcí v roce 2004 celkem:
15 – spadají sem besedy a informační
schůzky především pro
děti ze
Základní školy Strmilov, vernisáže,
konala se také miniškolení na internet
apod.

bez nových knih je mrtvá knihovna!
Budou-li nové knihy, nové informace
(potažmo i besedy a výchovné akce),
budou i čtenáři a uživatelé knihovny.
Rok od roku se to potvrzuje, ovšem
náklady stoupají. Proto díky patří těm,
kteří rozhodují o osudu knihovny, tuto
skutečnost chápou a svým hlasováním
pro ni jí vlastně vdechují život. Druhé
Děkuji patří všem, kteří knihovně
věnovali jakýkoliv dar – jak peněžní,
tak knižní (mezi jiným mohu uvést
např. dar několika nových překrásných
dětských knih). A co nového se chystá v
tomto roce? Ve stručnosti mohu alespoň
zmínit akci, která už probíhá a má
název „Bylo – nebylo…?“. Do ní se
podobně jako v minulém roce zapojili
nejen žáci ZŠ Strmilov, ale i děti z 13
dalších knihoven okresu. Ve své tvorbě
se inspirují strmilovskými a okolními
pověstmi. Z této akce vzejde malý
sborníček pověstí našeho okresu. Více
se dozvíte v dalším čísle SN.

Vlasta Vondrušová, Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově

Zopakuji zde svůj oblíbený a
pravdivý slogan o tom, že: Knihovna
-

Do vertikální polohy jej posazujte
postupně, podle jeho reakcí.
Pokud se mdloba v krátké době
neupraví, je nutné postupovat jako při
bezvědomí.

A pár slov o zdravé výživě:
Olivy jsou nejen dobré, ale i zajímavé a
co především – zdravé
- olivovník se může dožít i přes 1000
let
- jak nezrale (zelené), tak zralé (černé)
olivy jsou čerstvě utržené příliš hořké
- poživatelné se stávají až po
vylouhování v sodíkovém louhu a
uložení v solném láku
- olivový
olej
obsahuje
74%
nenasycených mastných kyselin a to
je nejvyšší procento ze všech jedlých
olejů
- olivový olej zlepšuje činnost žaludku,
podporuje chuť k jídlu, tvorbu žluči a
snižuje riziko srdečních a cévních
onemocnění
- označení „Extra virgin“ na láhvi
olivového oleje znamená, že byl
vyroben z jediného lisování za
studena
a
obsahuje
nejvíce
užitečných látek

Firma ČESAD Počátky s.r.o.

přijme řidiče
pro mezinárodní
kamionovou dopravu.
tel. 565 495 878
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Firma ČESAD Počátky s.r.o.
Žirovnická 493
nabízí

kompletní pneuservis pro
nákladní vozidla

Za informace z materiálů Červeného kříže
děkujeme panu L. Svobodovi
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pneu BRIDGESTONE,
FIRESTONE
pro bližší info volejte
565 495 878
inzerce

