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Kalendárium akcí
17.11. 2012		
Poslední zátah, KD Strmilov
23.-24.11. 2012
Zábavný večer s ŽAS „S písničkou Křížem krážem 		
			
kalendářem“, Kinosál Beseda Strmilov, 19.00 hodin
29.11. 2012		
Adventní tvoření v ZŠ Strmilov, ZŠ od 16.00 hodin
2.12. 2012		
Tradiční setkání důchodců, hotel Komorník, od 		
			15.00 hodin
8.12. 2012		
Mikulášská zábava v Jilmu, 20.00 hodin
16.12. 2012		
Adventní koncert v kinosále Beseda Strmilov,
22.12. 2012		
Předávání Betlémského světla a živý betlém na 		
			
náměstí
20.12. 2012		
Veřejné zasedání zastupitelstva
25.12. 2012		
městský reprezentační ples, KD Strmilov,
		
od 20.00 hodin
11.-12.1.2013		
Prezidentské volby 1. kolo
17.- 18.1.2013 		
Prezidentské volby 2.kolo
19.1.2013		
Myslivecký ples
16.03.2013 		
Školní ples, KD Strmilov, od 20.00 hodin
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Úvodem...

Něco o komunikaci aneb Tradice a rituály v nás
O adventním čase se psalo ve
Strmilovských novinách několikrát.
Tato doba nahrává rozjímání, zklidnění
a zcela výlučným činnostem. Milovníci
tradic si přijdou na své, ale myslím si, že
k udržování různých tradic dává spoustu
příležitostí téměř celý rok. A nejen to. Je
totiž také spousta příležitostí zakládat tradice a rituály nové.
Aniž si to uvědomujeme, náš život je s
mnohými rituály spojen už od narození. Ty
jsou nám od nejútlejšího věku vštěpovány
rodiči, přáteli, učiteli, zaměstnavateli, a
samozřejmě pak další okolní společností.
Některé jsou neměnné a vcelku člověku
prospívají, řada z nich je účelová a lehce
odstranitelná, řada z nich zbytečná a mnoho rituálů a tradic dokonce škodí. Někdy
je těžké rozeznat rozdíl mezi těmito skupinami, ty dobré podpořit a rozvíjet, ty
škodlivé a přežité ukončit anebo založit
úplně nové. A hlavně, jak vůbec poznat,
co je ještě dobré a co ne, když my v nich
denně žijeme a bereme je momentálně
stále za normální věc?
Jedno je však jisté – rituály jsou důležité
a formují život člověka, jednotlivých komunit i celé společnosti.
Tak tedy: Když pominu čtyři roční období
a po staletí udržované zvyky a obyčeje v
široké oblasti lidové, národopisné (ty
adventní a vánoční nevyjímaje), je tu
spousta běžných každodenních životních
úkonů, které si už ani neuvědomujeme,
které s námi srostly a jsou naší součástí
po celý život. Mluví se tu o hygienických
a stravovacích návycích, o kultuře stolování, o umění společenské etikety,
oblékání a mnohých dalších.
Tak

si

představím

například

úplně

obyčejné ranní probuzení, stejně jako
večerní uléhání. Každý člověk je
prožívá jinak a má také jiné zvyklosti,
které mnohaletým opakováním, i když
třeba několikrát mírně pozměněny a
přizpůsobeny, získaly punc tradice. A v
tomto případě je u každého člověka rituál
jiný - jako je jedinečný člověk sám. Jsou
to specifické a mnohdy hodně osobní rituály.
V případě rodiny a jejích zvyklostí bychom mohli opět porovnávat, co se kde
„traduje“. Co rodina, to jiné zvyky, které
se mohou prostřednictvím potomků
předávat a uchovávat dál. Ale mnohdy
se v nových mladých rodinách vytvářejí
spíše také nové variace na různé rodinné zvyklosti původních rodin obou
partnerů. Ať už jsou to oslavy nebo běžný
chod domácnosti.
Pracovní rituály netřeba komentovat a
odpočinkové rovněž ne.
Přejdeme-li pak ve výčtu na společnost,
tedy komunitu v rámci osady, vesnice
nebo města, zde je už trochu složitější
tu leckterou tradici vymyslet (nebo
znovuvzkřísit) , následně ji udržet a obohatit ji novými neotřelými nápady tak,
aby měla stále lidem v dané lokalitě co
říct. Jak v pracovní, tak i v odpočinkové
oblasti. Jedná se o docela náročný úkol. A
jako všude, platí i zde – je třeba o věcech
mluvit.
A komunikace je základem každé
udržované tradice.
To, že dodržuji své vlastní rituály a zvyky,
to je schopnost komunikace člověka se
sebou samým.
V případě, že jsme úspěšnými nositeli
rodinných tradic, nosíme v sobě také
pravděpodobně i umění dobré komunikace mezi rodinnými příslušníky.

Udržování lidových tradic a praktikování
tradičních řemesel předpokládá úctu k
historii a k minulým generacím a opět
komunikační propojení mezi novým a
starým.
Pokud se podílíme na vzniku či rozvoji
tradic společenských, je k tomu rovněž
potřeba podílet se na komunikaci, tentokrát na mnohem širší úrovni ve formě
spolupráce, zohlednit širší záběr lidí a tím
více úhlů pohledu, umět naslouchat a respektovat nám nezvyklé přístupy a návrhy.
Respektovat jiného, někdy nám úplně cizí
osobnost.
Domluvit se – to je někdy jeden z
nejtěžších životních úkolů člověka. Na
komunikaci leží živý svět a jeho tradice a rituály. A nemusí to být jen ty
oslavující, sváteční, oficiální, lidové či
celospolečenské. Komunikace propojuje
osobnosti i celé národy.
Komunikace se rodí v nitru člověka. Tam
je třeba začít a nejprve komunikovat sám
se sebou, se svým vnitřním já. Poznávat
se, vnitřní komunikaci rozvíjet, rozvíjet
intuici. Pak teprve jsme důležití a užiteční
pro okolí a můžeme expandovat - vytvářet
a rozvíjet vztahy, přátelství, tradice, rituály. Tvořit.
Vytvářet tradice své, mezi jinými a s
jinými. Můžeme je v případě potřeby i
přetvářet. Nuže: Ať k tomu máme vůli a
ať se nám to všem daří bez větších kolizí
a třesků. Nejen o adventu a o Vánocích.
Pěkný zbytek roku 2012 a šťastný rok
2013!
Za celou redakci SN přeje
Vlasta Vondrušová

Aktuálně
Více než pár otázek pro starostu města: Finance a vše, co s nimi souvisí…
Mnoho investičních akcí, které se
ve Strmilově a okolí uskutečňují,
odčerpalo značné finanční částky.
Okolo peněz - městských investic, dotací, ale i běžných plateb, které občané
odvádějí na městském úřadu, vyvstává
mnoho otázek z řad veřejnosti. Lidé se
ptají:
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1. Kde se na veškeré uskutečňované akce
ve městě a okolí berou peníze?
Základním a největším příjmem každé
obce je příděl od státu. Ten však záleží
na výběru daní ve státě a na plnění státního rozpočtu – obec to nemůže ovlivnit. Hlavními ukazateli pro tyto státní
příjmy je počet obyvatel v obci, počet
zaměstnaných lidí v obci, rozloha obce a

počet dětí ve škole.
Počet obyvatel se nám od roku 2003
stále zvyšuje. V roce 2003 měl Strmilov
celkem 1399 obyvatel a v roce 2011 již
1464 obyvatel. Počet zaměstnaných lidí
přímo ve Strmilově se také od roku 2002
zvyšuje. V roce 2002 ve Strmilově pracovalo 288 lidí a v roce 2011 už 429 lidí – to
je nárůst o 50%.
Dalším zdrojem obecních příjmů jsou
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místní daně a poplatky, které může obec
ovlivnit a zvýšit si tím příjmy. Naše zastupitelstvo však rozhodlo, že pro rok
2013 se žádné tyto místní daně a poplatky,
stejně jako vodné a stočné, zvyšovat
nebudou.
2. A proč jsou k dispozici peníze zrovna
na tohle, když jsou momentálně potřeba
na něco jiného? Čili:Proč se neřeší
aktuálnější projekty?
O rozdělení všech peněz v obci rozhoduje zastupitelstvo schválením rozpočtu,
případně schválením změn v rozpočtu.
Vše je v jednom „balíku“, vůbec se nemusí peníze z nějaké činnosti znovu na
tuto činnost proinvestovat a jenom zastupitelstvo rozhodne, co se bude příští rok
dělat, co považuje za nejdůležitější.
Tím také odpovídám na další otázku, proč se neřeší aktuálnější projekty.
Řeší a dělá se vždy to, na co jsou peníze
a co je v danou dobu považováno za
nejpotřebnější.
3. Kde se získávají dotace a kdo dotační
tituly sleduje?
Velmi důležitým, ale zcela nejistým zdrojem příjmů obce jsou dotace. Ty jsou
vypisovány krajem, ministerstvy i EU,
ale vždy jen na konkrétní oblasti. A tak
místo, aby docházely dotace na to, co je
nejpotřebnější, musí se upravovat žádosti
na takové dotace, jaké jsou zrovna vypsány.
U nás sleduje dotace hlavně starosta, ale v poslední době také úřednice
Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D. Na
většinu menších a jednodušších dotací si
připravujeme žádosti sami, na ty velké a
složité jsou vybírány firmy, které kromě
žádosti potom i sledují čerpání dotace.
Hlavně také dbají na to, aby probíhalo vše
podle zákonů a pravidel, aby se nemusely
dotace vracet a neplatily se penále a pokuty.

4. Kolik se proinvestovalo v uplynulém
roce, v minulých dvou letech? Nebo
půjde-li to, uveďte informace ve větším
časovém záběru…
Od roku 2003 do září 2012 se ve Strmilově
a ve všech místních částech proinvestovalo celkem zhruba 56.000.000,- korun v
investicích a dalších asi 26.000.000 ve
větších opravách (hlavně chodníky, komunikace, byty, školy apod. )
5. Kolik jsme dostali za toto dlouhé období dotací a v jakých částkách?
Za toto období, to je od roku 2003,
sehnalo město Strmilov celkem dotace za 43.000.000,- korun ( mimochodem v letech 1997–2002 to bylo
11.000.000,-). Největší dotace byly na
Dům s pečovatelskou službou – téměř
8 milionů, bytový dům v České Olešné
3,3 milionu, místní komunikace v České
Olešné 5,5 milionu, komunikace v Malém
Jeníkově 1 milion a v poslední době dotace 4,6 milionu na sběrný dvůr. Kromě
těchto velkých částek to ale byla i dotace
540.000,- pro hasiče Strmilov a Česká
Olešná, 200.000,- na knihovny Strmilov a
Česká Olešná, 150.000,- na územní plán,
100.000,- na CZECH POINT, 245.000,na minigolf, 200.000,- na přístavbu u ZŠ,
930.000,- na úroky z úvěrů, 1.300.000,od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce, 100.000,- na restaurování nemovitých kulturních památek a mnoho dalších
menších i větších dotací. Kromě toho ve
spolupráci se základní a mateřskou školou
byly v posledních letech zajištěny dotace
ve výši přes 3 miliony korun na úpravy a
vybavení škol. Celkem to bylo více než
50 úspěšných žádostí o dotace.
Závěrem chci ale říci, že přes obrovské
úsilí se nám stále nedaří zajistit dotace
na největší připravované akce, a to je
rozšíření kanalizace ve Strmilově, rekonstrukci vodovodu ve Strmilově a na kana-

lizaci a čistírnu v České Olešné. Jsou to
všechno akce za několik desítek milionů
korun a přestože jsou velmi potřebné,
tak bez velkých dotací se dělat nedají. I
když máme v této době na svých účtech
8,5 milionu, museli bychom se však i
při získání dotací dost zadlužit, protože
žádná dotace není 100 %, ale většinou od
50 do 80 %.
6. V souvislosti s dalším splatným obdobím v roce 2013, kdy se budou vybírat
různé povinné poplatky na městském
úřadu, opět vyvstává tradovaná otázka,
proč zde není možnost platby platebními
kartami?
Udělali jsme poptávky u různých bank
na tuto službu a zjistili jsme, že roční
nájemné by se pohybovalo ve výši
téměř 10.000,- korun a k tomu by město
odvádělo bance 3 % z každé platby kartou. Přitom skutečný zájem o tuto službu
není velký – řádově několik jednotlivců.
Většina důchodců platí nejraději všechny
platby v hotovosti a navíc je možnost poukazovat platby převodem na účet města.
7. Další frekventovaná otázka je: Proč
není ve městě bankomat? Oba požadavky
–platební terminál na městkém úřadu
i bankomat ve městě se dá pochopit
z pohledu praktičnosti například pro
chalupáře, turisty, ale ptají se i místní
občané z různých důvodů.
Již mnoho let se vedení města pokoušelo
u různých bank zajistit bankomat do
Strmilova. Pro každou banku je však
množství peněz ve Strmilově tak malé, že
se jim zde bankomat nevyplatí a nebo by
muselo město ročně připlácet na bankomat statisícové částky. To jsou podstatné
důvody, proč tu bankomat stále ještě není.
Starosty města Jaromíra Krátkého se
ptala Vlasta Vondrušová

Poplatky v roce 2013
Na úvod informativního článku o
poplatcích dobrá zpráva. Poplatky za komunální odpad se v roce 2013 zvyšovat
NEBUDOU. Výše poplatku zůstává
zachována. Je stejná jako v roce 2012,
přestože novela zákona č. 565/1990 Sb. O
místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, umožňuje zvýšení poplatku, vedení města k tomuto kroku nepřistoupilo.
Platí tedy:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů:

• Fyzická osoba s trvalým pobytem v
obci: 500,- Kč
• Děti do 10 let věku: 250,- Kč
• Rekreační objekt v obci: 500,- Kč
(stavba určená k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
v roce 2013 upravuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012.
Výše poplatku ze psů zůstává také
nezměněna.

Poplatek ze psů:
• Důchodci: 100,- Kč
• Ostatní občané: 300,- Kč
• Občané v místních částech: 200,- Kč
• Občané v bytových domech ve
Strmilově: 500,- Kč
• Občané v bytových domech v místních
částech: 300,- Kč
• Za lovecky upotřebitelného psa:
200,- Kč
• Za každého dalšího psa: základní sazba
+ 50% základní sazby
Poplatek ze psů upravuje Obecně
závazná vyhláška č. 3/2010.
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Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí v
kancelářích MěÚ Strmilov, nebo na www
stránkách města Strmilov http://www.
strmilovsko.cz/ sekce Městský úřad –
vyhlášky.
Splatnost poplatků:
Komunální odpad: jednorázově do 31. 03.
2013, nebo dvěma splátkami, a to do 31.
03. 2013 a 30. 06. 2013.
Poplatek ze psů: jednorázově do 31. 03.
2013.
Platba poplatků:
Poplatky je možno uhradit hotově v
kancelářích MěÚ Strmilov.
Upozorňujeme na možnost uhradit
poplatky složenkou, nebo převodem na
BÚ č. 600 432 309/0800 vedený u ČS
a.s., pobočka Jindřichův Hradec.
Pro správnou identifikaci platby žádáme
vždy uvádět variabilní symbol a to v této
podobě:
Platba poplatků za Strmilov: 901 + čp.
Malý Jeníkov: 902 + čp.
Leštinu: 903 + čp.
Palupín: 904 + čp.
Českou Olešnou: 905 + čp.
Známka na popelnici bude po připsání
platby poplatku k vyzvednutí v kancelářích MěÚ Strmilov.
Milena Sedláková
MěÚ Strmilov

Provoz kanceláří MěÚ
Strmilov o Vánocích
Městský úřad Strmilov upozorňuje na
změnu úředních hodin o Vánocích.
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme
do 20. 12. 2012.
Od 21. 12. 2012 bude hotovostní pokladna uzavřena.
Po tomto datu bude možno uskutečnit
platby pouze převodem na bankovní účet
vedený u ČS a.s., pobočka Jindřichův
Hradec, č. ú. 600 432 309/0800.
Od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012 budou
kanceláře Městského úřadu uzavřeny.

Jeden den s kávou
Pokaždé, když nakupuji pro své známé v místní pražírně jejich oblíbené
„strmilovské kafe“, napadá mne, kam
všude asi výrobky z této malé soukromé
provozovny putují.
Nedalo mi to a začala jsem se vyptávat. Slovo dalo slovo a když redakce
Strmilovských novin a majitel pražírny
p. Kubák dali souhlas, rozhodla jsem
se přiblížit zážitky z rozvozu i vám,
čtenářům.

str. 4

Je krásné slunečně pondělí 17. září a jsem
v domluveném času u provozovny.
Vzápětí přijíždí s firemním autem řidička
i prodavačka v jedné osobě,
aby naložila připravené zboží pro dnešní
rozvoz.
Po chvilce je naloženo a s kávou v kufru
a s dámou za volantem se vydáváme „do
terénu“.
Naše první zastávka je sice ještě
ve Strmilově, ale pak již projíždíme
Bořetínem, Zahrádkami a Kališti do
naší druhé zastávky dnešní trasy –
JANŠTEJNA.
V této obci, v minulosti velice známé
výrobou osvětlovacích těles, jako by se
zastavil čas.
Jen u prodejny, kam míříme i my, je o trochu živěji.
Po chvilce máme zboží zinkasované a
pokračujeme dál do BATELOVA.
Bylo sice zavřeno, ale po chvíli se telefonicky ozývá majitelka a přesouvá
dodávku na jiný termín. To již jsme pomalu v Rynárci a na dohled máme bývalé
okresní město PELHŘIMOV.
Zde máme větší štěstí a daří se nám
skoro všude uspět.
Malé komplikace nastávají při příjezdu k
prodejně na náměstí. Jsou zde totiž trhy, a
tak musíme využít kromě již tak dost úzkých ulic i části chodníků. Ale dobrý řidič
projede všude a i tuto prodejnu posléze
úspěšně zásobujeme.
Další zajímavou zastávkou je původně
zájezdní hostinec z 18. stol., který byl
o jedno století později přestavěn do
klasicistního slohu a je veden mezi
pelhřimovskými památkami.
Postupně zásobujeme i zbývající
odběratele a skoro si neuvědomujeme,

Z matriky

že jsme zde ve městě strávily skoro dvě
hodiny.Pak již projíždíme sídlištěm a
nabíráme kurz na Humpolec a dál do
KEJŽLIC.
I zde jsme úspěšné. Nejen v místní
hospůdce, ale na kávu zde čekají i místní
obyvatelé.
Cestou zpět k Humpolci znovu míjíme
jezdecké závodiště „Zlaté podkovy“ a
Pelhřimova se tentokrát dotýkáme pouze
okrajově.
Za obcí Kámen se stejnojmenným hradem odbočujeme do ČERNOVIC, kde
máme také zastávku a poté nás čekají
ještě dodávky v KAMENICI, NOVÉ
VČELNICI a ŽIROVNICI.
Jako poslední na nás čeká zastávka v
POPELÍNĚ a pak už máme před sebou
posledních devět kilometrů zpět domů.
Hezký, i když náročný den, máme za
sebou. Trval téměř devět hodin a najely
jsme necelých 190 km.
Musím též dodat, že paní řidička má
tuto trasu perfektně „vymakanou“ a jsem
přesvědčena, že ostatní trasy též, neboť
nerozváží pouze na Pelhřimovsko, ale i na
Telečsko, Jihlavsko, Jindřichohradecko,
Novobystřicko i jinam.
Káva se prodává samozřejmě i přímo v
provozovně v Kunžatecké ulici.
A aby se na všechny zákazníky dostalo,
o to se stará další žena z dvoučlenného
týmu, která ze čtyř druhů zelené kávy
praží denně přibližně 70 kg.
Následně ji, po vychladnutí, část umele a
mletou i zrnkovou kávu ručně váží a uzavírá do sáčků o obsahu od 70 – 500g.
Výběr je tedy značný a mně jen zbývá,
abych jak vzdáleným, tak i domácím
milovníkům kávy VYSOČINA popřála
DOBROU CHUŤ !!
Projela a zaznamenala: H. Přibylová
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Co se stalo v obrazech

Koncert Petra Nouzovského a jeho Koncert Petra Nouzovského a jeho
hostů 19.10.2012 v obřadní síní hostů 19.10.2012 v obřadní síní
MěÚ (foto V. Vondrušová)
MěÚ (foto V. Vondrušová)

Vystoupení strmilovského ŽASu
na Buchtování v Jilmu 6.10.2012
(foto V. Semotán)

Zábavný večer s ŽAS “S písničkou křížem krážem kalendářem”, 23.12.2012, kinosál Beseda
(foto V. Semotán)

Spolky a organizace

2. Klání v buchtování
Sobotní odpoledne 6.10.2012 se celým
Jilmem nesla vůně do zlatova upečených
buchet a koláčů. Místní organizace svazu
tělesně postižených Studená uspořádala
v Kulturním domě v Jilmu 2. ročník
soutěžního klání v buchtování.
Do soutěže se mohl zapojit každý s dobře
upečenou kynutou buchtou na slano či
na sladko. Soutěž hodnotila 7 členná porota pod vedením hlavního porotce ing.
Davida Fogla. 4 členy poroty nominoval
výbor místní organizace a zbývající 3
členi poroty byli vylosováni z řad diváků.
Porota musela přistoupit k hodnocení
výrobků zodpovědně. A že její úkol nebyl
lehký, nasvědčovalo i to, že se do soutěže
přihlásilo 24 účastníků do kategorie slad-

ké mámení a 11 účastníků do kategorie
slané potěšení.
V době, kdy porota ochutnávala a hodnotila výrobky, do posledního místa
zaplněný sál sledoval s nadšením bohatý program, kde své umění předvedly
mažoretky Dačice, aerobik Počátky, ŽAS
Strmilov a Martinkovská poupata. Program sklidil bouřlivý potlesk.

Celou tuto akci moderovala p. Jarmila
Slusariucová a k tanci a poslechu hrálo
Trio Tondy Bureše.
Po vyhodnocení výrobků porotou, byly
předány vítězům 3 ceny ve sladké a 3
ceny ve slané kategorii a navíc letos 4.
cena útěchy a cena za originalitu. To
nejlepší bylo ale nakonec, kdy mohli
všichni zúčastnění ochutnat soutěžních
výrobků.
Chtěli bychom touto cestou srdečně
poděkovat Všem členům výboru MO
STP, všem ostatním organizátorům, obcím Studená a Jilem a 19 sponzorům, bez
kterých by se tato akce neuskutečnila.
Za výzdobu jeviště děkujeme vychovatelce p. M. Peltanové a dětem ze školní
družiny při Základní škole ve Studené. A
poděkování patří samozřejmě také porotě,
soutěžícím, zvukařovi, kameramanovi,
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fotografovi, všem účinkujícím, moderátorce a divákům, kteří vytvořili skvělou
atmosféru.
Marie Tyslpretová
předsedkyně MO STP Studená
Jana Hameršmídová
organizátorka akce

Klášterní zahrady se sochami O. Zoubka
v Litomyšli

Není kopec jako kopec II.
Jednou z tradic naší ZO jsou podzimní
výlety za poznáváním krás naší vlasti.
Letošního roku, 22.září, jsme se rozhodly pro návštěvu východních Čech
a Vysočiny.
A abychom si nenechávaly zážitky jen
pro sebe, opět jsme na výlet pozvaly
rodinné příslušníky i další zájemce z řad
veřejnosti.
První naplánovanou zastávkou bylo
město Litomyšl, které se rozkládá v údolí
podél řeky Loučné.
V severní části města se nachází návrší
/ dříve zvané Olivetská hora /, na kterém
se vypíná zámek, jehož celý komplex je
od r. 1999 zapsán na seznam Světového
dědictví UNESCO.
K němu jsme však doputovali až po
prohlídce centra města, kterou nám
zprostředkovala místní průvodkyně.
Výchozím bodem procházky byla socha
nejvýznamnějšího litomyšlského rodáka
Bedřicha Smetany, po kterém je pojmenováno i celé hlavní náměstí. Je
dlouhé přibližně 500 m a obě jeho strany jsou lemovány domy s podloubími,
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Tiskařský lis v Muzeu knihy ve Žďáru nad
Sázavou

Ulice Josefa Váchala v Litomyšli

kterým místní říkají podsíně.
Historicky nejcennější je dům U Rytířů,
který je však v současnosti schován za
tzv. Perskou věží, jejíž povrch je zhotoven
z lesklého nerezového plechu a na němž
se, za slunečného počasí, zrcadlí okolní
domy i všechno dění v této části náměstí.
Při prohlídce náměstí i přilehlých uliček
jsme si nemohli nepovšimnout velkého
množství pamětních desek, jež nás
upozorňovaly na slavné osobnosti, které
se v Litomyšli narodily, či zde nějaký čas
pobývaly.
Za všechny můžeme jmenovat, kromě již
zmiňovaného B. Smetany, např. spisovatele Aloise Jiráska, Boženu Němcovou,
Terézu Novákovou, či nejznámější
kuchařku Magdalenu Dobromilu Rettigovou.
Na věži staré radnice, pod novodobým
orlojem, je vezděn tzv. litomyšlský loket /cca 59 cm /, který kdysi sloužil k
přeměřování látek a byl platný pouze v
Litomyšli, Litoměřicích a Praze.
Protilehlou ulicí jsme došli na Toulovcovo náměstí a odtud jsme již stoupali k
moderně zrekonstruovaným Klášterním
zahradám a zámeckému areálu.
Zde společná vycházka končila a bylo na
každém, jak naloží se zbytkem volného
času.
Jedna z možných variant byla sejít
na horní část náměstí, kde se konaly
řemeslnické trhy.
Pak nás již čekal pouze návrat na
parkoviště a odjezd k dalšímu místu na
plánované trase

Světového poháru či závodů v biatlonu.
Ani naše podzimní prohlídka bez sněhu
neubrala tomuto místu na zajímavosti.
Mohli jsme procházet celým areálem,
včetně VIP tribun a střelnice, či si užít
fotografování u několikametrové lyže.
Po zajímavé vycházce jsme nepohrdli ani
občerstvením ve SKI HOTELU.
Vymezený čas k prohlídce uběhl jako
voda a před sebou jsme měli poslední
etapu zájezdu.

Zhruba po 40 km jsme se již nacházeli
u SKI AREÁLU v Novém Městě na
Moravě, který
je známý z televizních přenosů Zlaté lyže,

Zanedlouho jsme již zaparkovali u zámku
a bývalého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme mohli navštívit zámecké a
klášterní interiéry a Muzeum knihy.
Mezitím se umoudřilo i počasí, a tak
výstup k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře proběhl celkem
bez problémů.
Problém nastal až na místě samém, když
ze strany průvodců nebyl dodržen termín
prohlídky a
„díky“ tomu nebyli všichni do kostela
vpuštěni.
Ti, kdo měli větší štěstí, pak vyslechli
poutavou přednášku o historii kostela a
jeho okolí a shlédli i zajímavou projekci.
Sestup k parkovišti netrval dlouho a již po
chvíli jsme za hezkého počastí odjížděli k
domovu.
Cestou se samozřejmě probíral znovu celý
zájezd, ale málokdo si možná uvědomil,
že tentokrát jsme absolvovali pěšky i dva
„kopce“.
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Škola a školka
Ještě jednou o zahradní slavnosti k 60. výročí Mateřské školy ve Strmilově
Václavské časy jsme letos oslavili
dvojnásobně. Zavzpomínali jsme na
dobu před šedesáti lety , kdy se chudobinec, postavený z daru rodačky ze
Strmilova, paní Terezie KaráskovéDoležalové, proměnil
na mateřskou
školku. Potěšilo nás, že na zahradní
slavnost přišly nejen děti, které jsou
současnými žáky MŠ, ale i ti žáci
dřívější, včetně pracovnic, které jsou již
na zaslouženém odpočinku nebo je vítr
zavál jinam.
Slavnost by se ale jistě tak nepovedla
nebýt práce místních hasičů, kteří postavili a zase následně uklidili veliký
stan s posezením, kdyby se o ozvučení
nepostaral pan Sýkora s přáteli, kdyby
se ochotně neujala keramické dílny paní
Johanka Suchardová, kdyby maminky

dnešních dětí nepodávaly občerstvení,
kdyby pan Jirků neudržoval oheň na
opékání vuřtů, kdyby Honza Kubák
nepřinesl plno chlebíčků, kdyby nepřišla
kapela „Šmidlibojs“, která vykouzlila
veselou náladu, kdyby svatý Petr nedodal
sluníčko…. Jistě bychom našli ještě celou
řadu „kdyby“ a celou řadu ochotných lidí,
kteří přišli a pomohli.
Jedinou černou šmouhou jinak zdařilé
akce byl zloděj, který využil doby, kdy
všichni společně s dětmi zavzpomínali
písničkami na čas, kdy sami byli dětmi a
ukradl „vstupné dobrovolné“. „Všechno
zlé je prý k něčemu dobré,“ říkám si. “Ale
k čemu je dobrá zlodějina?“ A přeci se to
ukázalo. Tam, kde je jedno srdce zavřené,
otevřelo se mnoho jiných. Špatná zpráva
se roznesla mezi účastníky rychlostí tam-

tamu. Ve snaze smazat za někoho jeho
špatný čin, obdarovali jiní lidé naše děti
novým „vstupným dobrovolným“ . A to i
lidé, kteří již děti ve školce dávno nemají a jistě jejich důchodový příjem není
vysoký. Tedy dobrá zpráva pro všechny!
Strmilov je plný lidí dobré vůle!!!
A ani tam nahoře to nezůstalo bez
povšimnutí. Když byla zábava v
nejlepším, rozsvítila se nad zahradou,
lidem pro radost, velmi jasná tzv. halo
duha. Je to málo častý optický úkaz, kdy
se duha rozprostře, za slunného dne bez
deště, jako koruna kolem slunce.
Ani svatý Václav by si pravděpodobně
nemohl přát radostnější oslavu.
Všem děkujeme.
Za MŠ ve Strmilově Věra Semotánová

Kultura

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
radecký

r

morní

indřichoh
ko

morní

– začátek 20,00 hod.

Akce : Tuzemák JH & Cola = 20,- Kč

MĚSTO STRMILOV
vás srdečně zve
na

7. MĚSTSKÝ REPREZENTAČNÍ
PLES
DNE 25. PROSINCE 2012
P
Ples bude zahájen ve 20.00 slavnostním předtančením žáků
Základní školy Strmilov

K tanci hraje kapela SPEKTRA z Kamenice nad Lipou

ve spolupráci
s Kulturní komisí
Vás srdečně zve na

r

st

morní

ko

Vstup : 60,- Kč

KD Jilem

orc he

adventní
KONCERT

indřichoh

Sobota 8.12. 2012 –

radecký

radecký

r

ko

orc he

st

indřichoh

st

Host večera : KULHAVEJ

K tanci a poslechu :

orc he

SÁL BESEDA
KULTURNÍHO D OMU
STRMILOV

16 . 12 . 2012
16 : 00

H e nry P u rce l l Ge org Fri e dri ch H ä nde l
Vá cl a v Ada m M i ch n a z Otra dov i c
P i e rre Ce rton
v á n oční me l o di e z ce l é h o sv ě ta
ú či nku j í dě ti z e Z Š S trmi l ov

CENA VSTUPENKY JE 90,- Kč a budou V PŘEDPRODEJI
v kancelářích Městského úřadu ve Strmilově od 3. 12. 2012.

Vstupenky jsou místenkové a budou zároveň SLOSOVÁNY při
půlnoční TOMBOLE s hodnotnými cenami (televizory,
elektronika, elektrické nářadí, jízdní kola a další hodnotné ceny)
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29.11. 2012 – Adventní tvoření v ZŠ Strmilov
od 16.00 hodin
2.12.2012 – Tradiční setkání důchodců v hotelu
Komorník od 15.00 hodin
16.12.2012 – Adventní koncert s JHKO v kinosále
Beseda, jako hosté zazpívají koledy děti ze ZŠ Strmilov
16.00 hodin

22.12.2012 – Předávání Betlémského světla (Skaut +
ŽAS), ŽIVÝ BETLÉM na náměstí, 17.00 hod

25.12.2012 – 7. městský reprezentační ples
s předtančením žáků ZŠ, Kulturní dům Strmilov,
20.00 hod

Prosinec 2012 - 31.1.2013 – autorská výstava fotografií
Vladimíra Semotána „Horizont ticha“ - Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE!
Provozní doba knihovny
v prosinci 2012 a v lednu 2013:
KNIHOVNA UZAVŘENA
OD 21.12.2012 DO 4. 1. 2013
Pozdrav z knihovny
Konec roku se blíží velkou rychlostí.
Knihovna by měla, a také určitě bude,
opět jako každoročně, bilancovat. Sčítat a
odčítat přírůstky a úbytky knih i čtenářů,
hodnotit služby, uskutečněné akce. Bude
to dělat proto, aby mohla zase po roce
porovnávat a aby mohli porovnávat i
jiní. Aby se mohla poučit, někde přidat a
někde i ubrat.
Z čísel někdy bývá smutno, ale i radostně.
Radostně v případě, když se zjistí, že se
podařilo například rozmnožit či obohatit
knižní fond nebo udělat více akcí pro děti
i dospělé jakéhokoliv věku. O to větší
radost ovšem je, když vykazovaná kvantita byla nebo je také kvalitní. Tedy, že
knihovní fond je zase bohatší o opravdu
pěkné tituly a těch pár akcí navíc je také
opravdu dobrých.
Jako další jiné knihovnice a kolegyně z
příbuzných oborů vyznávám zásadu, že
pro pouhou bezduchou čárku do statistik
se asi nedá jen tak něco tvořit a podnikat.
To ve všech oblastech. Úřednický šiml
v mnoha institucích (tu knihovnickou
nevyjímaje) kreativitu a pravý smysl
práce mnohdy hodně utlumí a kreativce
potrápí. Ale od toho tady asi je a je jen
na nás, jak se s ním popereme a jestli ho
přebijeme nějakými esy z rukávu. Aby
došlo na tu radost, zmiňovaná statistická
čárka musí mít duši a tím pádem vykazovaná práce smysl. Je to mnohdy umění
vymyslet akci, která lidi zaujme a přiměje
je opustit teplo domova. Když se to podaří
a eso se objeví a vytáhne, lidé potom tah
odmění svou účastí, je radost opravdová,
nabíjející, motivační. Jde jen o to, zkusit

to, nebát se.
V úvodníku jsem již psala o komunikaci, spolupráci a o kříšení, udržování
a také tvoření nových tradic. Platí to
i v knihovnictví a ve všech jím poskytovaných službách a pořádaných, lidem
nabízených akcích. Bez komunikace a
spolupráce s jinými složkami i jednotlivci
ve městě a okolí se těžko sebelepší nápad
prosadí, či se ztěží vytvoří nějaká dobrá
tradice. Snaha jednotlivce se většinou
rozplyne a dobrá myšlenka ustrne ve vzduchoprázdnu. Sama knihovna by stála
jako opuštěný pěšák v poli a s jedním
knihovnickým nástrojem (nechce se mi
říkat zbraní) – knihami – by asi jen těžko
v dnešní době obstála. Knihy jsou sice
základem knihovny, ale služby a činnost
knihovníků jsou již několik let mnohem
širší. Jsou totiž širší i možnosti a prostor
něco smysluplného tvořit. Možnosti jsou
ovšem tam, kde jsou vstřícní lidé a dobrý
tým. A v neposlední řadě i peníze.
Do této doby strmilovská knihovna
měla a stále má štěstí. Možnosti, prostor, peníze a hlavně podporu k tvoření
nejen u svého domovského chlebodárce
– Města Strmilov -dostává a tím může
plnit všude deklarovanou funkci kulturně
informačního a vzdělávacího centra v
obci. Velkou podporu získává ovšem i v
oblasti spolupráce se školou, s mnohými
místními spolky a organizacemi. Má
hodně let i své pravidelné sponzory, jednotlivce. Mezi mnohými chci jmenovat
především čtenářky paní Mgr. Janu Knotkovou a paní Věru Brdlíkovou, jejichž
přispěním získává knihovna řadu let
množství kvalitních a drahých časopisů.
Svými několika tisíci ročně přispívá na
knihovnu a její aktivity pravidelně a

již delší dobu i čtenářka paní Ing. Olga
Hrbková. Snad mi odpustí další zde nejmenovaní příznivci, podporovatelé a
přispěvatelé, kteří nějakým způsobem
knihovně pomohli a pomáhají, že je zde
všechny neuvedu. Byl by to dlouhý seznam.
Chci tímto tedy všem jmenovaným
i těm nejmenovaným příznivcům a
podporovatelům znovu poděkovat za podporu a vyjádřit naději, že se zase všichni
v příštím roce 2013 ve zdraví uvidíme,
navzájem se podpoříme a ohodnotíme ty
statistické čárky s duší i bez duše. Kéž ty
čárky s duší převládnou a způsobí radost
našim duším lidským. Krásné zážitky nad
pěknými knihami i při společenských akcích Vám permanentně přeje
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

Strmilovský ŽAS na
„buchtování“ v Jilmu
Koncem minulého roku jsme dostaly
nabídku od MO Svazu tělesně postižených
ve Studené účinkovat na jejich letošním
„klání v buchtování“.
Byla to pro nás sice dost velká výzva, ale
nakonec jsme se shodly na tom, že zkusit
se má všechno a pozvání jsme přijaly.
V sobotu, 6. října 2012, jsme tedy vyjely
do nedalekého Jilmu na první vystoupení
mimo domovské jeviště.
Náš program byl samozřejmě pojat stylově: za pomoci písniček jsme
se snažily ozřejmit, co spojuje lásku s
jídlem, či přímo s buchtami.
Neocenitelnou inspirací nám bylo hezké
české úsloví „Někdo má rád holky, jiný
vdolky“.
A my jsme se snažily názorně ukázat, co
všechno se může stát, když má mužský
rád oboje, ale holky přece jenom víc.
Pro naše snažení měl zaplněný jilemský sál plné pochopení a odměnou nám
byl srdečný smích a potlesk během naší
produkce.
Věříme, že jsme se mezi ostatními
účinkujícími neztratily a ještě dlouho
budeme na náš „první výjezd“ vzpomínat.
ŽAS Strmilov
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Sport
Nejmenší strmilovští fotbalisté
V loňském roce, kdy tým nebyl přihlášen
do soutěže, jsme se soustředili především
na přípravu na nadcházející sezonu a
připravení staršího ročníku do vyšší kategorie. Odehráli jsme několik přátelských
zápasů a turnajů, ve kterých chlapci
ukázali, že je ve Strmilově určitě na čem
stavět.
Dne 15. září 2012 jsme odstartovali novou sezonu v okresním přeboru starších
přípravek sk. B. Přes rozpačitý začátek a
ne příliš povedený závěr podzimní části
nám v tabulce patří sedmá příčka. Přesto
je na hráčích vidět velká chuť do hry.
Každým zápasem se viditelně zlepšuje i
náš herní projev. Důkazem toho je i to,
že se ve velmi silné konkurenci můžeme
pochlubit druhým nejlepším střelcem celé

soutěže. Je jím Štěpán Chamrad se 37
vstřelenými brankami v devíti zápasech.
V zimní přestávce budeme nadále pracovat na kombinační hře, kterou se chceme
v jarní části soutěže prezentovat a pokusit
se tak skončit alespoň do pátého místa.
S přibývající radostí z předváděné hry
ovšem přibývá i starost s tím, co se bude
dít s místím fotbalem v dalších letech.
Strmilov letos v mládežnických kategoriích zastupuje kromě starší přípravky
také oddíl starších žáků a dorostu. Dětí je
však stálé méně a začíná být velký problém dát dohromady patřičný počet hráčů
k přihlášení do soutěží. Touto cestou tedy
žádáme každého, kdo by měl zájem si jít
alespoň zkusit zahrát, ať se nebojí kdekoliv zeptat, nebo rovnou přijít na trénink.

Tréninky ve strmilovské sportovní hale
jsou pro starší přípravku každé úterý
od 16:30 hod.. Starší žáci trénují každý
čtvrtek od 17:00 hod..
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří nám s dětmi pomáhají. Bez pomoci
rodičů, hráčů starších ročníků a také již
vysloužilých hráčů by se dalo pracovat
jen velmi těžko. Poděkování za vzorné
docházení na zápasy a tréninky také
patří všem 13 hráčům, kterými současná
strmilovská přípravka disponuje.
Jan Kubíček
trenér starší přípravky

Foto je z 3.10.2012 - zápas Jarošov nad Nežárkou – Strmilov - 6:7 (6:3)
-horní řada zleva: NESPORÝ Marek, SEDLÁK Daniel, PÉČ Michal, KADLEC Štěpán, ZEDNÍK Jakub, trenér KUBÍČEK Jan
-dolní řada zleva: PŘIBYL Robin, CHAMRAD Štěpán, KAŠPAR Miloslav, PÉČ Jakub, PETR Tomáš
-na snímku chybějí: STEINER Šimon, ZÁVODSKÝ David, ZÁVODSKÝ Miloslav
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TJ Jiskra Strmilov – oddíl kopané Vás seznamuje s výsledky svých oddílů
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v okresním přeboru, podzimní části ročníku 2012 – 2013.

TJ Jiskra Strmilov – oddíl kopané Vás seznamuje s výsledky svých oddílů
v okresním přeboru, podzimní části ročníku 2012 – 2013.
TABULKA OP starší žáci

TABULKA OP muži
Rk.

Tým

1.

J. Hradec B

2.

Záp + 0 -

Skóre Body

Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body

13 11 1 1 57: 13

34

1. H. Žďár/FK JH 1910 B 8 7 0 1 33: 10 21

Stráž

13

8 2 3 28: 19

26

2.

Bystřice

8 6 1 1 79: 5

3.

Stará Hlína

13

7 4 2 28: 16

25

3.

Velenice

8 6 1 1 57: 11 19

4.

Strmilov

13

6 3 4 27: 13

21

4.

Slavonice

8 4 1 3 34: 24 14

5.

Novosedly

13

6 3 4 29: 26

21

5.

Strmilov

8 2 3 3 22: 21

9

6.

Břilice

13

6 2 5 42: 38

20

6.

Lodhéřov

8 3 0 5 27: 33

9

7.

Hranice

13

5 4 4 29: 23

19

7.

St. Hobzí

8 2 1 5 20: 37

8

8.

Studená

13

5 4 4 38: 37

19

8.

Řečice

8 2 1 5 17: 40

8

9.

Dešná

13

5 3 5 23: 23

18

9.

Stráž

8 0 0 8 2:110

0

10.

Suchdol B

13

3 5 5 18: 21

14

11.

H. Žďár

13

3 5 5 19: 29

14

12.

Kunžak

13

3 3 7 23: 33

12

13.

Jarošov

13

1 3 9 16: 49

6

14.

Staňkov

13

0 2 11 16: 53

2

TABULKA OP přípravka -B
Rk.

Tým

1.

Včelnice

9

9 0 0 147: 26

27

2.

Kunžak

9

7 1 1 68: 28

22

3.

Třebětice

9

7 0 2 90: 33

21

4.

Dačice

9

4 2 3 40: 62

14

Body

5.

J. Hradec B

8

4 0 4 43: 44

12

TABULKA OP dorost
Záp + 0 - Skóre

20

Záp + 0 -

Skóre

Body

Rk.

Tým

1.

Včelnice

8

6 1 1 51: 10

19

6.

Jarošov

9

4 0 5 51: 67

12

2.

Strmilov

8

5 2 1 22: 16

17

7.

Strmilov

9

3 2 4 51: 68

11

3.

Chlum

8

4 0 4 16: 18

12

8.

Bystřice

9

2 0 7 38: 79

6

4.

Stráž

8

2 2 4 10: 24

8

9.

Slavonice

8

1 0 7 19: 92

3

5.

Slavonice

8

0 1 7

1

10.

Studená

9

0 1 8 18: 66

1

9: 40
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Inzerce

Koupím
Soutěž
Soutěž pro Vás!

ornou půdu, lesy,
pastviny.

Jindřichohradecké
nakladatelstvíJan Medek vyhlásilo již třetí ročník autorské literární soutěže Textík.
Jindřichohradecké nakladatelství
Jan
Medek
již třetí
Soutěží
sevyhlásilo
v psaní prózy
a ročník
poezie na zadané téma. Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační soutěž.
autorské
literární
soutěže
Textík.
Uzávěrka je 15. ledna 2013.
Soutěží se v psaní prózy a poezie
Zadání
literární
části Textíku:
na
zadané
téma. Součástí
tohoto do 14 let – poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata
ročníku je nově i ilustrační soutěž. od 15 let – poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád
Zadání výtvarné
části
Textíku: ilustrace na téma Jindřichův Hradec a okolí
Uzávěrka
je 15. ledna
2013.

Platba v hotovosti,

tel. 739 641 944.

Soutěžliterární
je jedinečná
v tom, že z vybraných prací účastníků vznikne barevná kniha v pevné šité vazbě,
Zadání
části Textíku:
kterou
vydá
pořádající
Zúčastnění autoři (literáti i ilustrátoři), jejichž dílo bude v knize
do 14 let – poezie i prózanakladatelství.
na téma:
otištěno,
dostanou jako odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc poukázky a věcné
Máme
rádijizvířata
ceny,
které
věnují
od 15 let – poezie i jindřichohradecké
próza na téma: firmy. Bude udělena i Cena Města Jindřichův Hradec.
Proč jsem na světě rád
Bližší podrobnosti naleznete na literárním serveru www.textik.epika.cz

Rychlá půjčka

Zadání výtvarné části Textíku:
ilustrace na téma Jindřichův
Hradec a okolí
Soutěž je jedinečná v tom, že z vybraných prací účastníků vznikne
barevná kniha v pevné šité vazbě,
kterou vydá pořádající nakladatelství. Zúčastnění autoři (literáti
i ilustrátoři), jejichž dílo bude v
knize otištěno, ji dostanou jako
odměnu. Vítězové jednotlivých
kategorií obdrží navíc poukázky a věcné ceny, které věnují
jindřichohradecké firmy. Bude
udělena i Cena Města Jindřichův
Hradec.
Bližší podrobnosti naleznete na
literárním serveru
www.textik.epika.cz

Malá půjčka bez ručitele
5000 Kč – 50 000 Kč
na pracovní poměr, důchod,
MD i OSVČ
Tel.: 723 756 806
Zaměstnanci
obchodů
FLOP, JEDNOTA
A POTRAVINY OLGA
děkují všem svým zákazníkům za
celoroční přízeň
a přejí příjemné svátky a šťastný
nový rok 2013.
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1 výtisku 5,- Kč. Toto číslo vychází druhý týden v prosinci 2012. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2012.

