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1.12.2013 – Tradiční setkání důchodců v hotelu
Komorník
5. 12. 2013 – Mikulášská besídka s nadílkou na MěÚ ve
Strmilově

6.12.2013 – Mikulášská zábava (Kraft Strmilov)
17. 12. 2013 - Den otevřených dveří v ZŠ (16.30 - 18.30),
od 17.00 - Vánoční besídka žáků školy
21.12.2013 – Předávání Betlémského světla (Skaut +
ŽAS), ŽIVÝ BETLÉM - 18.00 hod, výstava betlémů na
MěÚ

25.12.2013 – 8. městský reprezentační ples
s předtančením žáků ZŠ, Kulturní dům Strmilov, 20.00
hod

Prosinec 2013 - 31.1.2014 –výstava betlémů na Městském
úřadu ve Strmilově

4.1.2014 – NOVOROČNÍ KONCERT v kostele sv. Jiljí –
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, vystoupí PS
Smetana a Jindřichohradecký komorní orchestr, žáci ZŠ
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Úvodem...
Jaký byl a jaký bude…
Jaký byl rok s třináctkou na
konci? A jaký bude ten s konečnou
číslicí čtrnáct?
Kdo rád bilancuje, odpoví si podle
svých zkušeností, nálady, zaměření.
A předpovědi se budou samozřejmě
různit také.
Já osobně se přimlouvám:
najděte na každém roku, byť by byl
i trochu nepovedený, vždy něco
dobrého. Nebojte se, ono se pokaždé
něco dobrého najde! A to, aby byl ten
následující rok přinejmenším stejně
dobrý jako ten uplynulý, nebo o kus
lepší, je také trochu (nebo spíš hodně)
naše osobní záležitost.
Hledejme
střípky
štěstí
v jednoduchosti, v maličkostech,

radujme se z nich jako malé děti.
Zasloužíme si to. Jen malé děti,
okolím nezkažené, totiž dobře vědí, co
je opravdová radost. My dospělí jsme
se to postupem času a díky čím dál
složitějším požadavkům doby a okolí
odnaučili nebo zapomněli. Bohužel
k naší škodě. Přestali jsme být vděční
za maličkosti. Vzhlížíme k umělým
zlatým prasátkům, která jsou mnohem
obrovitější, než ta živá, ve skutečnosti
růžová a nějak nám uniká, že ta radost
ze získání vytoužených věcí se nějak
nekoná. Mnohdy nám totiž nedochází,
že štěstí není schované ve věcech,
i kdyby se sebevíc blyštily.
Proto
nacházejme
malé
radosti v malých okamžicích, v pří-

bězích, které žijeme a s lidmi, se
kterými a mezi kterými žijeme. Ty
okamžiky a ti lidé se pro nás mají
šanci stát velkými záležitostmi srdce
a života. Ty jsou totiž tím největším
bohatstvím, které tvoří naše štěstí
v roce minulém a budou ho tvořit
i v těch letech budoucích.

Jak tedy plánujete ve Strmilově sloužit
bohoslužby a věnovat se lidem?

Setkal jste se i s něčím, co vás zklamalo?

Kromě neděle, kdy máme mši svatou v 8 hodin, máme také mši v úterý
v 18 hodin. Tento den bych chtěl být
také přítomen na faře, abych se mohl
věnovat individuálním potřebám lidí,
setkat se s nimi, navštívit je.

Již jsem si jako kněz zvykl, že mnoho
věci není tak, jak by se chtělo. Mámli být však upřímný, tak přece jen
jedno mi dělá starosti: nepřítomnost
mladých rodin a dětí v kostele. Sem
tam se někdo objeví, ale co dál?
Pokud zde nejsou, nemáte s kým pracovat, komu svoje zkušenosti s Bohem předat. Myslím si však, že to
je obecnější problém malých měst,
venkova, kdy současná doba příliš
nepřeje jejich rozvoji. Chybí hlubší
ideje, aby byla ochota lidí se pro něco
angažovat, pro něco žít. Ale chtěl
bych zejména pro mladé rodiny něco
udělat.

Hodně malých, větších, ale i těch
úplně největších radostných
záležitostí Vám všem pro celý
příští rok přeje
Vlasta Vondrušová

Víra
Byli plni očekávání…
Na jaře letošního roku se
v naší farnosti vyměnili faráři.
Místo P. Pavla Berkovského přišel
P. Jiří Špiřík. Položili jsme novému
knězi několik otázek.
Přicházíte do naší farnosti, jaké jsou
vaše první dojmy?
Myslím, že lidé, a nejen věřící, změnu
přijali. Řekl bych ještě více, mnozí
byli a jsou plni očekávání, co nový
kněz přinese do farnosti.
Do farnosti dojíždíte z Jindřichova
Hradce, nesídlíte ve Strmilově, neplánujete se sem také přestěhovat?
Farnost Strmilov spravuji podle dekretu biskupa „excurrendo“, to znamená
na dálku. Současný velký nedostatek
kněží neumožňuje, aby v každé farnosti sídlil kněz. Kromě Strmilova spravuji také farnosti Kunžak,
Blažejov a Člunek. K tomu se také
zapojuji do pastorace v Jindřichově
Hradci. Mám toho více na starosti,
než měl můj předchůdce.
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Jaké máte plány s naší farností do budoucna?
Vize mám veliké, ale myslím si,
že ty by měli mít především sami
Strmilováci. Bez nich se žádná i
nejlepší myšlenka nedá uskutečnit.
Nějakou dobu mi trvalo, než jsem
se seznámil s novými farnostmi a
aspoň s některými lidmi v nich. První,
na co jsem se zaměřil, je vyučování
náboženství ve škole. Přihlásilo se
6 dětí, chodí z toho 4 a jsem z nich velmi potěšen. Jen si říkám: „Bože, co ty
ostatní děti? Proč Tebe nepotřebují?“
Mám i další plány, ale vše chce svůj
čas.

Jak vidíte spolupráci s jinými organizacemi ve Strmilově, popřípadě
s evangelíky?
Rád bych spolupracoval se všemi,
jsem si však vědom, že mým poslání
na prvním místě je ukazovat lidem
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U kostela bych viděl jako potřebné
opravit vnitřní omítku do výšky 2
metrů, která je vlivem vlhkosti ve
špatném stavu, vypadá hrozně. Již
jsem o tom mluvil s panem starostou.
Co se týká fary, tady je věc problematická. Zůstává bez kněze a myslím
Hovořil jste především o duchovních si, že v dohledné době se tento stav
věcech. Jsou tady však i věci materiál- nezmění. Bude těžké hledat její smyní, s farností spojené - kostel a fara… sluplné využití.
cestu k Bohu. Spolupracovat je tedy
vhodné, pokud o to tito lidé aspoň trochu stojí. Co se týká evangelíků, tak
tady bych byl opatrnější. Přece jen je
jistý (podstatný) rozdíl mezi katolickou církví a evangelíky.

Ano, jsou to věci, které není možné Co byste chtěl našim čtenářům i všem
opomenout. Do budoucna přibudou Strmilovákům popřát?
také pozemky vrácené v restituci.
Kostel i fara nejsou v špatném stavu. Vrátil bych se k tomu, u čeho jsem

začal, co jsem viděl v jejich očích:
očekávání. Pokud mají být naplněné,
není možné spoléhat jen na mne.
Ač kněz, stále zůstávám člověkem.
Pokud chceme něco udělat, nalézt
Boha, žít s ním, aby náš život byl
šťastný, musíme (strašné slovo, mladí
ho nemají vůbec rádi), tedy: měli bychom pro to něco udělat. Hledat, ptát
se, nenechat se odradit! Život stojí za
to žít, žít s Bohem a pro Boha.
Ptala se Vlasta Vondrušová,
odpovídal P. Jiří Špiřík
Lucie Hochmannová

Projekt, který podpořila Nadace Via, změní tvář Nového Sídliště.
Připojíte se i vy?
Školení, schůzky, plánování
- kola projektu „Strmilov - pěkné
místo k životu“ se pomalu roztáčejí.
Díky třem stům tisícům korunám,
které jsme získali od Nadace Via,
jako jeden z pouhých pěti projektů
v České republice, a sedmdesáti
pěti tisícům od Městského úřadu,
máme šanci podobu Nového sídliště
změnit. A nejen to, můžeme tak
oživit sousedské vztahy. Projekt už
zapustil první kořínky.
Ve středu dvacátého listopadu se první zájemci o projekt
„Strmilov-pěkné místo k životu“
společně s konzultantkou Nadace Via
Ivetou Zástřeškovou prošli po Novém
Sídlišti. I když foukal studený vítr,
dvacítku odvážných, kteří přišli, to
neodradilo. Nad třemi tisíci metry
čtverečními bývalého pole se poctivě
zamýšleli. A paprsky slunce, které
čas od času prosvitly mezi tmavými
mraky, jim odhalily silné stránky
místa. Například krásný výhled na
les Klátovec nebo Šibenný vrch. Ten
přímo vybízí k posezení na lavičce.
Někteří by ale svůj čas raději trávili
aktivně a tak padl návrh, v prostoru
za vodárnou postavit venkovní posilovnu. „Chtěli bychom tu překážky
pro parkur, jakýsi terénní běh, ale
v ulicích města. Potřebujeme k tomu
posilovací prvky, které ale můžou
využívat i dospělí.“ Řekl zástupce
školáků Jirka Vondruš.

Ani druhá procházka Novým
Sídlištěm, kterou v neděli dvacátého
čtvrtého listopadu vedl Karel Urbánek, nezůstala bez nápadů. Pohled
na prázdnou plochu, kde divoce rostoucí trávu střídá bahno, hned vyvolal
spoustu nápadu. Park, který vznikne
na Novém Sídlišti, by totiž neměl
sloužit jenom seniorům k posezení na
lavičkách, nebo teenagerům k jízdě
na kole. Scházet se tu budou všichni
a každý má právo říct, co by se mu
na daném místě líbilo. Tak proč tu
nepostavit hřiště s brouzdalištěm pro
malé děti a lanové překážky pro ty
starší? Nebo dráhu pro inline brusle?
To všechno jsou nápady, které už se
některým honí hlavou.
Inspiraci pro změnu prázdné
plochy na klidovou zónu může každý
najít v Městské knihovně: „Pokud
vás zajímá architektura veřejného
prostoru, máme nyní v knihovně ve
Strmilově metr knih na toto téma.
Přijďte si je prohlédnout a popovídat.
Pro inspiraci nám je zapůjčil zahradní
architekt Ondřej Semotán,“ řekla Jaroslava Sedláková.
V tuto chvíli nejsou důležité
peníze, ale nápady a tak každý může
přijít s návrhem. Jedenáctého ledna
od čtrnácti hodin se na Základní škole
uskuteční veřejné setkání. Teprve
tam se všechny nápady, jak klidovou
zónu využít, dají na papír a hlasování
pak rozhodne o tom, co obyvatelé
Strmilova na Novém Sídlišti skutečně

chtějí. Důležité není, zda se vedle sebe
sejde požadavek na dětské hřiště a inline dráhu nebo ohniště s posezením.
Přání obyvatel Strmilova totiž dostane
do rukou architekt a na něm bude, aby
z Nového Sídliště udělal prostor, který
bude sloužit všem, bez rozdílu věku.
Na jaře příštího roku pak bude
moci každý přiložit svou ruku k dílu.
Zasadit strom nebo urovnat zem pro
nový trávník. Peníze, které do projektu investuje Nadace Via, jsou totiž
určené pouze na materiál, veřejnou
zeleň, terénní úpravy apod., práce
bude na nás. Pro podobné projekty
existují ale i další možnosti financování, i my se proto budeme snažit
získat další peníze s dostupných
dotačních titulů a od sponzorů, aby
bylo možné realizovat na Novém
Sídlišti představy všech.
Pokud nechcete, aby vám
něco důležitého o projektu „Strmilovpěkné místo k životu“ uteklo, připojte
se k nám na Facebooku. Na stránce
se jménem projektu najdete informace
o schůzkách, plánování i brigádách.

Zveme na sobotu 11.1.2014 do
Základní školy Strmilov.
Ve 14.hod začínáme…bude i káva
a něco sladkého.
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Aktuálně
SLUŽBA PRO OBČANY města Strmilov
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI A FIRMY

Snižme společně naše náklady na energie
pro domácnosti i firmy bezplatně a bez rizika.

Poskytovatel služby
(Organizátor e-Aukce)

České domácnosti, firmy a obce se spojují, aby pomocí elektronické aukce
dosáhli úspory až desítek procent na energiích, přičemž platí, že čím více
domácností a firem se do e-aukce přihlásí, tím nižší je výsledná cena.
Proto se i město Strmilov, ve spolupráci s pořadatelskou společností
eCENTRE a. s. rozhodla umožnit snížení nákladů na provoz domácností,
pro družstva i podnikatele.

Další informace získáte na veřejné diskusi, kde Vám vysvětlíme
princip celého projektu podrobněji a zodpovíme Vaše dotazy.
Účast na veřejné diskusi není žádným způsobem závazná.

Nezávazná veřejná diskuse
6. 1. 2014 od 16:00 a 18:00
na MěÚ Strmilova

6. 1. 2014

od 16:00 a od 18:00 na Městském úřadě Strmilova

Spojme se také.

Chcete vědět, jestli se také
můžete zapojit? Vezměte s
sebou smlouvu se stávajícím
dodavatelem.

Co je e-aukce?

Větší množství domácností sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu
do jednoho velkého objemu a nabídne se všem dodavatelům na trhu v aukci.
Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé
snižují své ceny dolů. Aukci pořádá na internetu společnost eCENTRE a. s..
Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší cenu a svou cenu,
kterou mohou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Všichni dodavatelé
vstupují do e-aukce anonymně, pod čísly, a vzájemně reagují na nabídky
konkurence.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

KOPIE smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních
podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
 KOPIE ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
 Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení
způsobu plateb záloh
 Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem


Provoz kontaktního místa
14. 1. 2014
16. 1. 2014
20. 1. 2014

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Městský úřad Strmilova

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?

Ne, domácnosti ani podnikatelé nehradí žádné poplatky.
Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!
Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě po ukončení aukce dodavatel,
který e-Aukci vyhraje.

Sběr podkladů potřebných pro zařazení do aukce bude
pro zájemce probíhat dne 14., 16. a 20. ledna 2014
na Městském úřadě Strmilova

Spojme se také.
Více informací na www.ecentre.cz
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Kontaktní osoba
Lukáš Urban
T: +420 774 582 258
E: lukas.urban@ecentre.cz
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Zveme k diskusi o sociálních službách
Rok 2014 přinese lidem
z okresu Jindřichův Hradec poprvé
možnost ovlivnit podobu sociálních
služeb v obcích a městech celého
okresu. Bude totiž probíhat proces
komunitního plánování sociálních
služeb, na jehož konci vyjde katalog
s aktuálními kontakty na organizace
poskytující sociální pomoc a bude
vytvořen plán rozvoje na další období.
Projekt bude realizovat od
1. července 2013 do 31. března
2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, vedením procesu je
pověřena Řídící skupina. Tato se
skládá ze zástupců obcí, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb. Pro diskuse o budoucí podobě sociálních
služeb bylo vytvořeno 8 pracovních
skupin. V Jindřichově Hradci budou pracovat skupiny zabývající se
seniory, osobami se zdravotním
postižením, dětmi a mládeží a osobami ohroženými sociálním vyloučením. Potřeby a možnosti rozvoje
sociálních služeb v obcích okresu
pak budou diskutovány také v pracovních skupinách v Nové Bystřici,
Nové Včelnici, Kardašově Řečici a
Strmilově.
Dne 25. listopadu 2013 se
konalo 1. veřejné projednávání na
téma Komunitní plánování sociálních
služeb v okrese Jindřichův Hradec a

za Strmilov se ho zúčastnilo 5 lidí.
Na tomto setkání jsme měli možnost
říct, jaká sociální témata by se podle
našeho názoru měla řešit v obcích
našeho typu. Jedním z diskutovaných
problému byla i chybějící sociální
práce s rizikovou mládeží ve městě.
Starší děti nyní nemají zázemí pro
trávení svého volného času, nudí
se nebo ničí veřejná místa v obci.
Velmi přínosné a inspirující bylo setkání s vedoucím Nizokoprahového
zařízení a Komunitního centra pro
děti a mládež ve Starém Městě pod
Landštejnem. Tato organizace pracuje
s mladými lidmi, dává jim nabídku
různých zájmových aktivit nebo jen
možnost pobýt u čaje a popovídat si
se sociálním pracovníkem. Mládež
už se „netoulá“ po obci a nehledá si
zábavu například sprejováním budov, nebo rozbíjením dětského hřiště.
Své „rošťárny“ vyměnili za kvalitní
trávení volného času.
Pokud Vás téma sociálních
služeb zajímá a chcete se zapojit při
jeho plánování, budete velmi vítáni.
Lze se přidat k pracovní
skupině ve Strmilově a být jejím
členem, nebo se jen účastnit jejího
zasedání. Váš názor můžete dát najevo také vyplněním dotazníku, který
najdete:

Ve STRMILOVĚ – v knihovně,
v lékárně, v čekárně u obvodní lékařky
V ČESKÉ OLEŠNÉ – v knihovně,
v prodejně Jednoty
Ve STŘÍŽOVICÍCH – v knihovně,
na obecním úřadě
Zveme všechny na středu
22. ledna 2014 od 16:00 na MěÚ
ve Strmilově, kdy proběhne první
schůzka a diskuse na téma sociální
služby. Účelem diskuse je zjistit, jaké
jsou potřeby uživatelů sociálních
služeb, tedy například lidí se zdravotním postižením, seniorů nebo i
dětí a mládeže. Na základě srovnání
těchto potřeb a možností, zejména
finančních, pak bude vytvořen komunitní plán sociálních služeb pro
celé správní území obce s rozšířenou
působností Jindřichův Hradec (tedy
pro 58 obcí). Financování sociálních
služeb ze strany Jihočeského kraje
se od následujících let bude řídit
právě tímto plánem, je tedy dobré za
Strmilov potřeby zmapovat a do plánu
je zařadit. Pokud daná služba v plánu
nebude, její šance na udržitelné financování ze strany veřejných financí je
malá.
Eliška Séčová,
Jaroslava Sedláková

Kultura
Pátrání po divadelnictví…
Je to k nevíře, ale před rovnými padesáti lety sehrál tehdejší divadelní kroužek při Osvětové besedě ve
Strmilově svá poslední představení.

mých fotografií a krátkého zápisu
v místní kronice se zřejmě nic dalšího
nedochovalo.

Jednalo se o hru Ladislava
Stroupežnického NAŠI FURIANTI
a představení se konala ve dnech
18. a 19. května 1963.
Původně jsme měly v úmyslu zveřejnit materiály vztahující se k této
akci, ale bohužel, kromě soukro-

Obracíme se proto na
spoluobčany, kteří by mohli pomoci
při pátrání /nejvíce by pomohlo objevení plakátu nebo seznam všech
účinkujících/, aby do 15. února
2014 navštívili místní knihovnu
nebo kontaktovali Hanu Přibylovou.

Za spolupráci děkují vaše Strmilovské
noviny.
Za spolupráci děkují vaše Strmilovské noviny.

str. 5

Strmilovské noviny 4/2013

Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
provozní doba
o Vánocích:
Knihovna bude uzavřena
od 20.12. 2013 do 8.1. 2014

Zábavný večer s Žas 22.11.2013 (foto V. Semotán)

Děkujeme všem, kteří pomohli při pořádání knihovnických
i jiných kulturních akcích svou energií i účastí, ale také všem našim
příznivcům a sponzorům.
Krásné sváteční chvíle a příští rok
plný zdraví, radosti, optimismu a
pěkných čtenářských zážitků

Všem svým nynějším
i budoucím návštěvníkům přeje
Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově

Zábavný večer s Žas 22.11.2013 (foto V. Semotán)

Škola
Ze školy
Žáci školy se zapojili do projektu
„Strmilov, pěkné místo k životu“ a
vytvořili návrhy na logo a název pro
prostor, který má být v rámci této
aktivity zveleben. Děti ze 3. třídy
už dokonce pokročily dál a zkusily
namalovat, co by si na tomto místě
přály vybudovat. Abychom se s ostatními podělili o to, co děti vytvořily
a Strmilovští si mohli vybrat, co se
jim líbí, rozhodli jsme se uspořádat
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výstavu dětských prací. V úterý 17.
12. od 16.30 do 18.30 proběhne Den
otevřených dveří, jehož součástí bude
hlasování o návrh nejlepšího loga a
nejlepšího názvu a také Vánoční besídka žáků školy, která začne v 17 hodin.

Za několik dní po této akci
přijdou zejména dětmi netrpělivě
očekávané Vánoce. Chtěla bych

touto cestou popřát nejen všem
žákům a zaměstnancům školy,
ale také všem spoluobčanům
hodně pohody a klidu při oslavách
vánočních svátků a do nového roku
mnoho pozitivní energie, zdraví,
radosti a sil v osobním i profesním
životě.
Mgr. Lída Plachá
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Mikuláš naděloval na Městském úřadu ve Strmilově 5.12.2013 (foto V. Vondrušová)

Provoz kanceláří MěÚ Strmilov o Vánocích
Městský úřad Strmilov upozorňuje na změnu úředních hodin o Vánocích.
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme do 19.12.2013
Od 20. 12. 2013 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. 600 432 309/800.
OD 23.12.2012 DO 31.12.2012 BUDOU KANCELÁŘE MĚSTSKÉHO
ÚŘADU UZAVŘENY.

Bohoslužby

Kostel
sv. Jiljí
Bohoslužby
(P. Jiří Špiřík)
Kostel sv. Jiljí
24.12.2013 (P. Jiří Špiřík)
25.12.2013
26.12.2013
24.12.2013
29.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
31.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
1.1.2014
5.1.2014
1.1.2014
5.1.2014

21.00
8.00
21.00
8.00
17.00
8.00
17.00

Cvrček
13. ročník ligy ve cvrčkovi za námi
Dne 7. 12. 2013 jsme ukončili
závěrečným turnajem ligy 2013
třináctý ročník ligy ve cvrčkovi.
Liga se letos opět skládala z pěti
turnajů. Všech pěti turnajů se
zúčastnilo 200 hráčů. Celkem jsme
shodili 88 132 kuželek. Ligu 2013
vyhrál Jiří Holý, na druhém místě
skončil Michal Lovětínský a třetí místo obsadil Zdeněk Nořinský.
Hodně štěstí do nového roku!
Miloslav Křišta

8.00
8.00
8.00
8.00
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Zaměstnanci
obchodů
FLOP, JEDNOTA A
POTRAVINY OLGA
děkují všem svým zákazníkům za
celoroční přízeň
a přejí příjemné svátky a šťastný
nový rok 2014.

Vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552,
e-mail: knihovna@strmilovsko.cz. Povoleno Ministersvem kultury e.č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 450. Odpovědná redaktorka Vlasta Vondrušová, redakční rada Hana Přibylová, Mgr.Libuše Kubáková, Mgr. Ludmila Plachá. Úvodní kresba V. Vondrušová,
kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Nakladatelství Epika, Miřiovského 678, 377 01 Jindřichův Hradec, cena
1 výtisku 5,- Kč. Toto číslo vychází třetí týden v říjnu 2013. Uzávěrka příštího čísla je 20. 2. 2014.
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