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Milý čtenáři,
možná T i ten obrázek přijde docela
morbidní. Nu – k té morbidnosti se
ještě vrátíme. Je tam, ale je někde
jinde, než by se na první pohled zdálo.
Důvodů, proč se tu objevil, je ale víc.
T en první je, že nám na t itulní
stranu obrázek od Zbyňka Honzala
stále tak nějak patří – a jako na
potvoru
žádné
nové
nejsou
k dispozici. Naštěstí toho nakreslil a
vyryl do lina docela dost a v době
skenerů a digitálních fotoaparátů není
problém převést do počítače jakýkoliv
obrázek z těch stovek, které vytvořil a
které jsou rozvěšeny v řadě
domácností.
Zůstává otázka, proč ale právě ten,
který teď vidíš. Proč ne nějaký ten
klasický zasněžený Strmilov, či
v naději přicházejícího jara Zbyňkovy
oblíbené květinové motivy?
T ady už hrála roli doba. Máme za
sebou Popeleční středu, až do
Velikonoc trvá půst. Období, kdy by
se měl člověk zamýšlet nad tím, co je
pro jeho život důležité a co důležité
není. Období, kdy by si člověk měl
srovnávat vztahy k sobě samému,
vztahy k druhým i vztahy k tomu, co
ho přesahuje a co někdo nazývá Bůh,
někdo řád světa, někdo osud či kolo
dějin.
Je to doba pro zamyšlení, tedy doba
kdy se soustředíme na svoji hlavu. Na
to, co v ní je. A hlavně na to, co by
v ní mělo být a co by v ní být nemělo.
S tím mezi své souvěrce přišel nejen
Mojžíš v Desateru, z jehož závěru je
ono „Nepožádáš!“ ale na druhém
konci světa Budha ve svých
„vznešených pravdách“ a tisíce
kilometrů dál k tom došli v rozhovoru
Konfucius a Lao-c´: v základech zla
jsou touhy, které neodpovídají řádům
tohoto světa. Ze špatných tužeb pak
vznikají špatné skutky a ze špatných
skutků všechno zlo, co ho jen v tomto
světě je.
Z něčeho tak nehmatatelného, jako
jsou naše myšlenky, vychází něco
stále nehmatatelného, ale slyšitelného
tedy naše slova a právě t ak z našich
myšlenek vychází i něco nadmíru
hmatatelného, tedy naše skutky. A

naše myšlenky, slova a skutky pak
mohou v tomto světě budovat a tvořit
dobré a nebo ničit, bořit a ubližovat
nám i lidem kolem nás.
O tom všem mluví obrázek pana
Honzala. Není ani tak moc morbidní
tím že zobrazuje lidskou lebku. Kosti,
šlachy, svaly – to všechno je dobré a
patří to k tomuto světu. T ouha po něčí
smrti, touha po majetku za každou
cenu – to je v pravdě „morbidní“, tedy
„odkazující ke smrti“ .
Mluví se o ekonomické krizi, o tom,
jak je špatně, o hladu a bídě – ale kdo
trpí hlady? Kdo nemá kde bydlet?
Není tomu vlastně tak, že prostě jen

nemůžeme mít všechno, co chceme,
co si umaneme?
Postní období je dobou přemýšlení
právě o tom, co chceme a co bychom
měli chtít. Jaký je řád tohoto světa a
jestli jsme do svých hlav nenechali
vstoupit něco, co tomuto řádu
neodpovídá.
A také období hledání co udělat
s tím, co rozpoznáme, protože tam,
kde
za
rozpoznáním
pravdy
nenásleduje její prosazování, tak je
něco špatně, něco podstat ného schází.
Moudrost a rozhodnost
Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny

Rozpočet města Strmilov na rok 2009
příjmy (Kč)
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
2.420.000,Daň z příjmu FO ze samost. výděl.
činnosti 260.000,Daň z příjmu FO z kapitál.
výnosů 200.000,Daň z příjmu právnických osob
3.950.000,Daň z příjmu PO za obec (průběžná)
860.000,Daň z přidané hodnoty 4.970.000,Daň z nemovitostí 890.000,Poplatek za znečišťování ovzduší
3.000,Poplatek za likvidaci komunál.
odpadu 840.000,Poplatek ze psů 50.000,Poplatek za rekreační poby t 160.000,Poplatek za užívání veřejného
prostranství 55.000,Poplatek ze vstupného 40.000,Poplatek z uby tovací kapacity
50.000,Odvod výtěžku z výher. hracích
přístrojů 5.000,Správní poplatky 60.000,Neinves. dotace ze st. rozpočtu na
školy a správu 412.300,Pronájem pozemků 20.000,Příjmy z lesů (vč. paliva) 150.000,Příjem z ry bníků 50.000,Pronájem kulturního domu 104.000,Knihovnická činnost 12.000,-

Pronájem haly a sportovních pozemků
60.000,By tové hospodářství (pronájem a
služby ) 840.000,Pohřebnictví (poplatky za hrobová
místa) 2.000,Komunální služby (prodej pozemků)
1.380.000,Sběr a odvoz komunál. odpadu
(třídění a prodej) 50.000,Příjem z vnitřní správy (vč.pronájmů
ostatních) 390.000,Příjem z úroků 90.000,Příspěvky obcí na žáky ZŠ 250.000,Dotace na územní plán 150.000,-------------------------------------------

Příjmy celkem: 18.773.300,MěÚ upozorňuje majitele aut na
problémy s prohrnováním sněhu
v úzkých ulicích. Stojící auta
brání tyto úseky prohrnout bez
škody na autech či domech.
Jedná se o celou Obciznu, ulice
Martínkova, U Vodojemu a za
domy v Novém Sídlišti.

Problé mové úse ky bude
procház e t policie ,
pře káž ky v dopravě bude
pokutovat a navíc se tyto
úse ky ne budou do
odstraně ní aut prohrnovat.

výdaje (Kč)
Nájemné za půdu 10.000,Lesní hospodářství 80.000,Dotace na pojízdné prodejny 25.000,Doprava (oprava míst. kom. a
chodníků) 1.150.000,Vodní hospodářství (2008 + projekt
opravy vod.) 400.000,Odvádění a čištění odpadních vod
200.000,Ry bníky 60.000,Mateřská škola 436.500,Základní škola (+ rekonstrukce by tu)
2.365.000,Kino 90.000,Knihovny (Strmilov a Česká Olešná)
445.000,Ostatní kulturní činnost 30.000,Rozhlas, televize, místní rozhlas
30.000,Sdělovací prostředky – noviny
7.000,Sbor pro obč. záležitosti (vítání dětí,
výročí) 40.000,Sportovní zařízení (mzdy a odvody
haly ) 105.000,Ost. tělových. činnost (úpravy u
fotbal. hřiště) 350.000,Vy užití volného času dětí (dotace
spolkům) 120.000,By tové hospodářství (opravy , úroky
DPS, mand.) 700.000,Veřejné osvětlení 330.000,-

Pohřebnictví (vč. opravy zdi hřbitova)
50.000,Komunální služby (pracovníci města)
1.900.000,Sběr a odvoz komunálního odpadu
1.180.000,Veřejná zeleň 180.000,Sociální péče a pomoc (klub důch.,
ry by ) 50.000,Bezpečnost a veř. pořádek (měst.
Policie) 320.000,Požární ochrana (zásahovka - mimo
SDH) 80.000,Zastupitelstvo města 1.450.000,Činnost místní správy (provoz MěÚ,
starší auto) 2.400.000,Neinvest.
dotace
nezisk. org.
(spolkům) 90.000,Výdaje z financ. operací (poplatky )
30.000,Pojištění majetku 130.000,Ostatní finanční operace – daň z př.
PO (průběž.) 860.000,Územní plánování – dodělání nového
úz. plánu 38.000,Projekt zateplení ZŠ a MŠ +
energetický audit 350.000,Splátka půjček – DPS 259.200,- ZTV 440.000,- AVE 71.000,---------------------------------------

Výdaje celkem: 16.851.700,-

Schváleno zastupitelstvem města Strmilov dne 30.12.2008 usnesením k bodu č. 13.
Jaromír Krátký, starosta

Zpráva starosty města S trmilov o připravovaných investičních akcích města a o dotacích na tyto akce
1/ Rozšíření kanalizace Strmilov
Je projekt i stavební povolení.
V poslední době se upravily některé části
projektu pro zjednodušení napojení a aby
se také mohli napojit další, se kterými se
původně nepočítalo.
2/ Rekonstrukce vodovodu Strmilov
Je hotový projekt, je stavební povolení
s nabytím právní moci.
V těchto dnech podává výběrovým
řízením vybraná firma žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství a to jak na
kanalizaci, tak na vodovod.
3/ Zateplení Základní a Mateřské
školy
V ZŠ a MŠ se stále díky cenám energií
zvyšují náklady na vytápění – i když tam
v poslední době velmi šetří. Proto je tato
akce schválena zastupitelstvem jako jedna
z prioritních. Pro žádost o dotaci je
prvotním předpokladem mít zpracovaný
energetický audit budov základní i
mateřské školy. Právě probíhá výběrové
řízení na zpracovatele energetického
auditu, který bude stát asi 250.000,- Kč a
bude hotov do 31. 3. 2009. Potom se
stejným způsobem vybere zpracovatel
projektu zateplení a také dodavatel na
veškeré zateplovací práce a bude
požádáno o dotaci. Hodnota všech těchto
prací se odhaduje na 15.000.000,- Kč
s přislíbenou dotací 90% z celkové

částky.
4/ Opravy místních komunikací
Dodělává se projekt na výstavbu
chodníku v Popelínské ulici od DPS ke
KOVOPORU, na celkovou opravu ploch
na náměstí za kostelem a na opravu celé
silnice ze Strmilova do Leštiny a
k chatové oblasti za Leštinou. Silnice ze
Strmilova do Leštiny byla i bez našeho
souhlasu vyřazena ze státních silnic a byla
nám předána jako místní komunikace
(protože nikam dál nevede). Je ve velmi
špatném stavu a proto je zde oprava
nutná. Všechny tyto opravy místních
komunikací a chodníků jsou naplánovány
ve výši 10.000.000,- Kč a žádáme o
dotaci z fondů EU ve výši 92,5%, to je
dotace 9.250.000,- Kč s doplatkem města
750.000,- Kč. Tato částka je dostatečně
kryta částkou ve schváleném rozpočtu na
rok 2009 a ještě zbude na opravy místních
komunikací v České Olešné a v Malém
Jeníkově.
5/ Sběrný dvůr Strmilov
Stále více využívaný sběrný dvůr ve
Strmilově v Zahradnické ulici vůbec
neodpovídá hygienickým, bezpečnostním,
dopravním a dalším předpisům a začíná to
způsobovat velké problémy a i případné
velké postihy až po uzavření sběrného
dvora. Připravujeme tedy projekt na
celkovou
rekonstrukci,
aby
vše

odpovídalo předpisům. Celková hodnota
rekonstrukce bude asi 5.000.000,- Kč a
žádáme o dotaci z fondů EU ve výši 90%,
to je dotace 4,5 milionu korun a doplatek
města 500.000,- Kč. Tyto náklady by
měly být rozděleny do roku 2009 a 2010.
6/
Restaurování
nemovitých
kulturních památek
V rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského
kraje
jsme
požádali
opakovaně o dotaci na úroky z úvěrů ve
výši 190.000,- Kč, což je 70 % z úroků a
také o dotaci ve výši 110.000,- Kč (také
70% z hodnoty díla) na odborné
restaurování
nemovitých
kulturních
památek ve městě a to konkrétně na sochu
Nejsvětější Trojice na náměstí a na Boží
muka u zahrádek k Nové Olešné. Žádost
tak využívá maximální možnou výši
dotace 300.000,- Kč za rok. Další Boží
muka by se restaurovala v příštím roce.
Na všechny tyto restaurátorské práce již
máme vypracované odborné projekty,
které jsou i schváleny odborem
památkové péče.

Inzerujte ve
Strmilovských novinách!!!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pomůžete sobě i nám!

Problémy s vodovody v České Olešné
V České Olešné firma Instalatérství
Nezdara provozuje dva vodovody
- obecní, kde je po opravách dostatek
kvalitní pitné vody
- zemědělského družstva, kde je i přes
nákladné opravy stále voda s vyšším
množstvím dusičnanů a poslední výjimka
od Krajské hygienické stanice končí
31.12.2009. U tohoto vodovodu také na
základě uzavřených smluv zemědělské
družstvo a několik dalších odběratelů platí
za vodu jen minimální částky a tím se
náklady rozpočítávají jen na ty, kteří platí
plnou částku.
POLOŽKY

Poplatky
Chemikálie
Vzorky
Mat. na opravy
Mzdy
Ostat.náklady
Doprava
Správní režie
C e l ke m
Vrácený poplatek
Celkem výdaje
Příjem
ztráta
vodné
Cena vodného s 20%
ziskem
Spotřeba
Obyvatelstvo
Podnikatel.
ZD-kravíny
Zámek,J irků

Vedení města Strmilov proto rozhodlo,
že do konce roku 2009 budou všichni
odběratelé vody v České Olešné napojeni
na
vodovod obecní
a vodovod
zemědělského družstva bude sloužit
pouze pro vlastní ZD. Tím se vyřeší jak
problémy s kvalitou vody, bude větší tlak
a také náklady na vodu se při provozování
jednoho vodovodu sníží.
Protože ze zákona musí odběratel za
uplynulý rok zaplatit skutečně vykázané
náklady na vodné a stočné, přikládáme
tabulku, ze které je vidět, že již v roce
2007 vykazovaly oba vodovody velikou

ztrátu,
kterou
však
provozovatel
nenaúčtoval do ceny vodného. Také
v roce 2008 byly náklady na oba
vodovody mnohem vyšší než příjmy a
proto přesně podle zákona budou
účtovány za rok 2008 tyto skutečné
náklady, tedy u vodovodu obecního 28,Kč/m3 vodné + 6,- Kč/m3 stočné a u
vodovodu ZD 33,- Kč/m3 vodné + 6,Kč/m3 stočné.
S tímto postupem byla seznámena i
rada města Strmilov dne 2. 2. 2009.

obecní vodovod
2007
40 000,1500,9672,1226,25848,22659,4405,6458,111768,-32774,78994,36141,-42853,11,-/m3

vodovod ZD

2008
40 000,1500,6572,6182,41772,25393,4610,5842,131871,-30524,101347,48487,-52860,11,-/m3

2007
32000,1500,30065,2500,22244,16355,4722,5104,114490,-4096,110394,69058,-41336,11,-/m3

28,-/m3

2008
32000,1600,14708,5854,29993,18984,3440,4238,110817,-4038,106779,57977,-48802,11,-/m3
33,-/m3

m3

m3

m3

m3

3081
150

4202
151

4495
233
9224
233

3135
10246x2,600x5,-

Dotace organizacím, spolkům a dalším subjektům z rozpočtu města Strmilov na rok 2009
Podle schváleného rozpočtu města Strmilov na rok 2009 přidělila rada města dotace jednotlivým organizacím a spolkům takto:
- Tělovýchovná jednota Jiskra Strmilov
- JUNÁK – Skauti Strmilov:
10.000,- Kč
na činnost
80.000,- Kč - Cyklistický klub Jindřichův Hradec:
10.000,- Kč
na úpravu hřiště
350.000,- Kč - Český svaz žen Strmilov:
8.000,- Kč
na provoz haly
105.000,- Kč
- Svaz tělesně postižených Studená/Strmilov:
8.000,- Kč
- Hasiči – zásahovka Strmilov a Č. Olešná:
80.000,- Kč
- Kynologický klub Strmilov:
5.000,- Kč
- Klub důchodců:
50.000,- Kč - Český rybářský svaz Strmilov:
5.000,- Kč
- Sbor pro občanské záležitosti:
40.000,- Kč
- Spolek hráčů cvrčka Strmilov:
5.000,- Kč
- Pojízdné prodejny do místních částí:
25.000,- Kč
- Český červený kříž Strmilov:
3.000,- Kč
- Hasiči – SDH Strmilov:
10.000,- Kč - ARMSPORT KLUB Palupín („páka“ ):
2.000,- Kč
- YMCA Strmilov:
10.000,- Kč
Všechny organizace, které dostaly dotaci na podporu své činnosti v roce 2008 podaly včas vyúčtování této dotace, což byla jedna
z podmínek pro přidělení dotace pro rok 2009.
Jaromír Krátký, starosta města

CVRČEK

7. 3. 2009 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2009

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva města Strmilov
čtvrtek 5. března 2009 v zasedací místnosti MěÚ Strmilov od 18,30 hodin
- Zahájení
- Kontrola usnesení z minulého 12.
zasedání zastupitelstva
- Informace o jednání rady města – 22. a
23. schůze rady
- Odpisy ZŠ a MŠ Strmilov v roce 2009
- Úhrada ztráty hospodaření ZŠ a MŠ
Strmilov za rok 2008
- Prodej pozemku – les + ost. plocha v k.ú.
Strmilov – Zdeněk Jahoda
- Prodej pozemku 1 m2 v k.ú. Česká
Olešná pod garáží – Ing. Karel Urban
- Prodej části pozemku před domem v k.ú.
Strmilov – Milan Tůma

- Objednání projektu na rekonstrukci
sběrného dvora (pro dotaci)
- Schválení smlouvy o budoucí smlouvě
darovací – silnice ze Strmilova do Leštiny
od ŘSD (ČR)
- Schválení smlouvy o budoucí smlouvě
darovací – chodník v Popelínské ulici od
DPS ke Kovopor od SÚS (Jihočeský kraj)
- Zhodnocení práce rady a zastupitelstva
města Strmilov za 2 roky
- Zpráva o hospodaření města Strmilov v
roce 2008
- Výroční zpráva města Strmilov o
poskytování informací dle zákona

- Problémy s vodovody v České Olešné a
cena vodného
- Zpráva o odpadovém hospodářství města
Strmilov v roce 2008
- Zpráva o připravovaných investičních
akcích města a o dotacích na ně
- Zpráva o dotacích organizacím, spolkům
a dalším z rozpočtu města na rok 2009
- Zpráva Policie ČR – oddělení Studená o
stavu bezpečnosti v roce 2008
- Další informace starosty o dění ve městě
- Diskuse
- Přijetí usnesení
- Závěr
Jaromír Krátký, starosta města

Školní ples 2009
V sobotu 21.2.2009 proběhl školní ples. Účast byla hojná, okolo 300 lidí. Naše kapela
byla sice dvoučlenná, avšak úžasná.
Předtančení 9. třídy bylo úspěšné, zdařilo se i půlnoční překvapení v podobě tanečnic.
Tanečnice zapojily i šest místních mužů, kteří se učili tančit kankán v sukýnkách (jeden
z nich na fotografii).
Ples byl ukončen kolem čtvrté hodiny ranní.
Pro webové stránky školy http://www.zsstrmilov.cz/
zapsali K. Štěrbová, K. Pecharová, J. Beranová, J. Musil

náš školník pan Jiří Kopečný

Současná finanční krize
Ve spolupráci Knihovny Viléma
M artínka
ve
Strmilově
a
Strmilovského šachového klubu
proběhla v rámci dlouhodobého
cyklu přednášek 19. 2. na
strmilovské radnici přednáška Dr.
Romana Jocha na téma „Současná
finanční krize – její hrozby, rizika a
možné řešení“. Dr. Roman Joch je
ředitelem Občanského institutu a
přednáší
na
Vysoké
škole
ekonomické a na vysoké škole

CEVROINSTITUT.
Akce
se
účastnilo více než 30 lidí ze
Strmilova a dalších měst, po
přednášce následovala velmi živá a
dlouhá diskuse.
*-*-*-*-*-*-*-*
Na březen je naplánován seminář
s Vladimírem
Burianem
o
vojenském letectví.
Termín bude upřesněn, bližší
informace na webových stránkách
města http://web.strmilovsko.cz.

Zimní univerzita Občanského institutu
Od pátku 30. ledna do neděle 1.
února se konala víkendová Zimní
univerzita Občanského institutu,
kterou spolupořádal i šachový klub
Strmilov. Jednalo se o sérii
odborných
přednášek,
jejichž
lektory byli např. Alexander
Tomský, Vojtěch Belling, Jiří
Georgiev, Hynek Fajmon, M atyáš

Zrno a Roman Joch. První
přednáška začala v pátek v 18.00 na
M ěstském úřadu ve Strmilově a
měla název „Evropské hodnotyexistují vůbec?“ Evropská témata
byla středem pozornosti i v sobotu
31. ledna, nedělní přednáška
M atyáše Zrna Zimní univerzitu
zakončila.

Akce navazovala na tradiční
semináře, které pořádal zdejší
šachový klub s knihovnou v
minulých letech a byla zdarma
přístupná veřejnosti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Články o Zimní univerzitě jsou
dostupné např. na www.mladikd.cz
nebo www.obcinst.cz

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY 2009 KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ
Desátým rokem nabízím dětem z našeho kraje možnost účastnit se kurzů ve výtvarné dílně, které
pořádám jenom pro ně.
Výtvarná dílna je zařízením obce a jsem ráda, že cena kurzů představuje pro rodiče dětí pouze
polovinu nákladů obcí na kurzy vynaložených. V ceně je nejen pobyt v dílně a vedení odborného
lektora, ale i všechen spotřebovaný materiál a z každého výtvarného či rukodělného kurzu si dítě
odnese domů hotový výrobek. Kurzy lze objednávat jednotlivě.
Přihlášky na kurzy konané v březnu je třeba předat co nejdříve a u ostatních do konce března 2009.

Ceny kurzů zaplaťte do konce dubna 2009.
KURZ
ZVÍŘÁTKA ZE SENA

LEKTOR
E. Pechková

DATUM
21. března

OD – DO
14.00 – 17.00

CENA KČ
150,-

VELIKONOČNÍ KRASLICE
PLETENÍ KOŠÍČKŮ

L. Soukupová
K. Hátleová

8. dubna
18. dubna

15.00 – 17.00
14.00 – 18.00

50,150,-

PATCHWORK
MALOVANÝ SKLENĚNÝ ŠPERK
BATIKA A TISK NA LÁTKU

M. Fáberová
K. Hátleová
E. Přibylová

23. května
23. května
28. května

9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00

155,150,150,-

ŠPERKY Z KOMPONENTŮ
SMALTOVANÉ ŠPERKY

E. Přibylová
O. Kolář

6. června
20. června

14.00 – 16.00
14.00 – 17.00

150,200,-

ZVONEČKY
PLSTĚNÉ ŠPERKY
PODZIMNÍ ARANŽMÁ

K. Hátleová
V. Šádová
K. Kuřinová

12. září
19. září
24. září

12.00 – 17.00
14.00 – 17.00
15.00 – 17.00

140,100,150,-

M. Daňhelová
J. Frk
E. Přibylová
H. Kružíková

7. října
10. října
24. října
7. listopadu

15.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

V. Semotánová

14.+21. listopadu

15.00 – 18.00

100,50,150,100,130,-

MALOVÁNI NA HEDVÁBÍ
VIZOVICKÉ PEČIVO
PORCELÁN
KRABIČKY
KERAMIKA

Zvláště bych chtěla
upozornit
na
kurz
Smaltované
šperky.
Vzhledem k náročnosti
kurzu a k bezpečnosti
dětí
je
zapotřebí
přítomnosti
jednoho
z rodičů u dětí do 11 let.
Na
čas
strávený
společně s dětmi ve
výtvarné dílně se opět
těším a věřím v jejich
radost
ze získaných
dovedností a odnášených výrobků.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
vyda@zahradky.cz
tel. 384 490 044; 724 195 007

ROZHOVOR
Ondřeje Semotána mohla strmilovská
veřejnost poznat při výstavě jeho obrazů
či promítání jeho filmů. Zde nabízíme
další
možnost
setkání
s rovinou
Ondřejova života, o které možná nemáte
ani
tušení
– studenta Zahradní
architektury. Je to asi jediný obor, kde se
prolínají dva tak odlišné okruhy zájmů –
příroda a umění.
Se zahradničením se setkáváme
v podobě truhlíků za oknem, či
zahrádkářské kolonie na kraji Strmilova.
Tvoje profese Tě asi moc k mrkvi a zelí
nepřivede…
V současné době právě naopak! Využití
zeleniny jako ozdobného prvku na
veřejných prostranstvích je projev snahy
zpřístupnit veřejnosti zahradu všemi
smysly – tedy i chutí.
Zelí v parku?
Ono to není úplně klasické zelí, jde o
jeho ozdobné kultivary. Ale jíst se
rozhodně dají. Svědčí o tom případ, kdy
během dvou dnů bezdomovci všechnu
výsadbu snědli. Ve světě to funguje, u nás
je potřeba nejprve lidi vychovávat.
S čím vším se můžeme setkat?
Ozdobné zelí je klasika. V další řadě
jde především o různé druhy dýní, tykví,
ale i artyčok, ostropestřec, mangold,
rebarbora, různé druhy koření…
Máš s něčím takovým osobní zkušenost?
Přímo zeleninový záhon jsem nesázel,
ale například rebarboru nebo artyčok jsem
už využil.
Rebarboru známe dobře. Jak ale
vypadá artyčok?

Je to vlastně ohromný bodlák. Jedlou
částí jsou nedozrálé úbory, které se dnes
již dají běžně koupit. Pro moje potřeby je
ale potřeba zohlednit podobu rostliny jako
celku.

Tím se konečně dostávám k tomu
nejzajímavějšímu – kde konkrétně jsi ten
artyčok využil?
Na jedné takové zahrádce v Ponte de
Lima…
Kde to je?
Asi 15 kilometrů od Atlantického
oceánu.
V severním
Portugalsku.
Každoročně se zde pořádá festival
zahradního umění. Designéři, zahradní
architekti, umělci na volné noze, stavební
architekti i naprostí amatéři vytváří návrh
podle daného tématu. Letos to bylo
„Umění v zahradě“ .
To je ale dost široké téma!
O to je těžší udělat originální návrh.
Jak vypadal ten Tvůj?
Návrh je zajímavý tím, že návštěvník se
stane jeho součástí. Je vtažen do jakési
filmové scény, kterou jsme nazvali
„Zahrada stříbrného plátna“ . Pozadí –
plátno – tvoří stříbrnolisté druhy rostlin.

Mimo jiné i ten zmíněný artyčok. Na
ploše je rozmístěno několik ventilátorů.
Ty mají tři funkce. 1. Jsou součástí
záhonů a pomocí stříbrných fáborů tvoří
pohyb v záhonech. 2. Evokují slavnou
scénu s Marilyn Monroe stojící
s rozevlátou sukní nad kanálem ve filmu
Slaměný
vdovec.
3.
Umožňují
návštěvníkům se do této scény zapojit
tím, že si sami stoupnou nad takovouto
kanálovou mříž
Jak se člověk k takové práci dostane?
Česká komora architektů vypisuje čas
od času soutěže v rámci ČR nebo
upozorňuje na soutěže mezinárodní.
V drtivé většině případů jde o soutěže
týkající se architektury budov. Tentokrát
ale šlo o čistě zahradně architektonickou
soutěž, do které jsme se přihlásili. Byli
jsme s Monikou vybráni mezi dvanáct
projektů určených k realizaci.
Jaká byla konkurence?
Asi 70 přihlášených projektů. Za
zmínku stojí, že jsme byli jediní studenti
mezi samými profesionály.
Projekt se tedy bude realizovat?
Ano. V březnu letíme dělat autorský
dohled při realizaci projektu, aby mohl
být
připraven
v plné kráse pro
návštěvníky festivalu v létě 2009.
Můžeme ho někde vidět i my?
Pokud se Vám nechce letět do
Portugalska, podívejte se v létě na
webové
stránky
festivalu
http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt
Děkujeme za rozhovor

Svaz žen, SDH Strmilov a Rybářský svaz Vás srdečně zvou na

Maškarní průvod 28. 2. 2009
Sraz masek bude v sobotu od 13. 00 v Hospodě ve Mlejně. Průvod vyrazí ve 14.00
od hospody, projde Pivovarskou ulicí na Náměstí a podle počasí bude
pokračovat do Martínkovy ulice.
Během průvodu bude možnost občerstvení v podobě koblih a dobrého moku. Po
návratu masek se uskuteční volná zábava.

Dětský maškarní karneval
Sdružení rodičů při MŠ Strmilov zve děti i dospělé na Dětský maškarní
karneval, který se koná
v neděli 1. 3. 2009 od 14.00 hod. v KD Strmilov .
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás!
Armsport Klub Palupín – 28. 2. 2009
Železná ruka II. – Strmilov, hotel Komorník
turnaj v „páce“ pro místní obyvatele
Motorkářská vášeň se nevyhýbá ani něžnému pohlaví.
Koneckonců – je nejeden důvod, proč tomu tak je. Těch důvodů je dokonce 40:
1. Motocykl může udělat víc než jednu
jízdu za hodinu.
2. Motocykly mají větší výdrž.
3. Motocyklu je jedno, které dny v měsíci
zrovna máš.
4. Motocykl tě nikdy nepřivede do jiného
stavu.
5. Motocykly nemají rodiče.
6. Motocykl ti dá vždy vědět, když něco
neklape.
7. Motocykl nikdy nekritizuje tvé přátele.
8. Když tvůj motocykl kouří, dá se s tím
vždycky něco udělat.
9. Motocykl se nestará o to, na kolika
jiných motocyklech si jezdila před ním.
10. Při jízdě, ty a tvůj motocykl dorazíte
k cíli vždy ve stejném okamžiku.
11. Jeden motocykl tě vždy uspokojí.
12. Tvůj motocykl nikdy nekoketuje
s jinými motocykly.
13. Motocyklu nevadí, když si na zeď
pověsíš plakát svého vysněného motocyklu.
14. Pokud už má tvůj motocykl najeto příliš
mnoho kilometrů, můžeš si pořídit nový.

15. Motocykl se nestará o velikost tvých
prsou.
16. Nemusíš si dávat pivo, aby tvůj
motocykl vypadal přitažlivě.
17. S motocyklem se nikdy nezpozdíš.
18. Na motocyklu můžeš jezdit jak dlouho
chceš aniž by někdy ochabl.
19. Motocyklu se chce jet vždycky, když se
chce jet i tobě.
20. Tvůj motocykl nikdy nechce jít sám v
noci někam s jinými motocykly.
21. Před jízdou na motocyklu se nemusíš
parádit.
22. Motocykl si nebude stěžovat, když
použiješ ochranu.
23. Jestliže tvůj motocykl už nevypadá příliš
dobře, můžeš mu dát nový lak nebo lepší
součástky.
24. Od motocyklu se nemůžeš ničím
nakazit.
25. Tvému motocyklu nevadí, když to na
něj jenom zahraješ.
26. Motocykl má vestavěný vibrátor.
27. Motocykl se nepředvádí před jinými

motocykly.
28. Tvůj motocykl ti nikdy nebude lhát.
29. Motocykl si nikdy nestěžuje na tvou
váhu.
30. Motocykl se nescvrkne, když je mu
zima.
31. Když se tvůj motocykl nemůže
rozhicovat, stačí pouze vyměnit baterii.
32. Pro motocykl nemusíš vařit.
33. Tvůj motocykl si nemůže jen tak jezdit
za tvými zády.
34. Motocykl má vždy správnou velikost a
pokud se ti zdá malý, tak si prostě pořídíš
větší.
35. Motocyklu nevadí fotografie tvých
předchozích motocyklů.
36. Motocykl si raději zajezdí než by se na
sport jenom díval.
37. Na svém motocyklu můžeš jet jenom
když chceš.
38. Motocykl nemůže odjet sám.
39. Když se na tvém motocyklu objeví
nějaká pleš, můžeš vyměnit pneumatiku.
40. Motocykl nechrápe.
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