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Rozhovor s římskokatolickým knězem
P. Jozefem Gumenickým
Představení.
Pocházím z dvojtisícové slovenské obce Dlhé
nad Cirochou v okrese Snina na východním Slovensku. Je mi třicet sedm let. Jsem nejmladší
ze tří bratrů. Před třemi lety jsem byl vysvěcen

Jak vidíte strmilovskou farnost, případné
porovnání s okolními farnostmi?
Je to těžká otázka, zatím farnost nedokážu
přesně zhodnotit, jsem zde příliš krátkou dobu. Nevýhodou pro mne je, že zde nejsem tak
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na kněze českobudějovické diecéze. Na Slovensku jsem vystudoval filozofickou fakultu a pracoval jsem čtyři roky jako učitel dějepisu a slovenštiny na gymnáziu. Na toto období velmi
rád vzpomínám. Poté jsem začal studovat teologii na Univerzitě Karlově v Praze a zároveň jsem
se připravoval ke kněžství v pražském Arcibiskupském semináři. Jako jáhen a pak kněz jsem
působil tři roky v Českých Budějovicích v katedrální farnosti a zároveň jsem byl spirituálem
- školním kaplanem na církevní základní škole
a biskupském gymnáziu. To znamená, že jsem
se pořád pohyboval ve školním prostředí, které mi bylo vždycky blízké. Poslední rok jsem působil jako diecézní referent pro pastoraci a měl
na starosti koordinaci práce s rodinami a mládeží v naší diecézi. V létě mne pan biskup jmenoval
farním vikářem, neboli kaplanem v Jindřichově
Hradci, a zároveň administrátorem – správcem
farností Strmilov, Kunžak, Blažejov a Člunek.
Jaký máte vztah ke Strmilovu?
Již přes dvacet let zde máme rodinné známé,
s kterými jsme se často navštěvovali. Během vysoké školy jsem zde prožil několik akademických
prázdnin. Bylo to hezké období a díky tomu
jsem poznal důkladněji jižní Čechy, jak na kole,
tak autostopem. V té době ve mně dozrála myšlenka žít v jižních Čechách nastálo a zároveň zde
působit jako kněz – ale tehdy jsem netušil, že někdy budu působit i ve Strmilově.

často, ani tady nebydlím. Společenství aktivních farníků je zde sice malé, ale vnímám, že lidé jsou rádi, že sem kněz alespoň dojíždí a je tu
ta touha, aby společenství žilo dál. Jezdím sem
velmi rád a věřím, že spolupráce s farníky nabere dobrý směr.
Projevuje se na návštěvnosti bohoslužeb sezónnost?
Někdy záleží i na počasí, vypadá to, že v zimě
bude návštěvnost nižší než v létě. Ve Strmilově
nedělní bohoslužba začíná v ne zrovna ideálních osm hodin ráno, což může být pro někoho problém. Ve farnosti si však nemůžeme hrát
na počty, o to více si vážím lidí, kteří na bohoslužbu přijdou.
Srovnání mezi farnostmi?
Srovnání mezi Kunžakem a Strmilovem počtem účastníků bohoslužeb mi vychází nastejno. Za tu krátkou dobu jsem však nabyl pocit,
že v Kunžaku jsou farníci naučení více samostatnosti. Je to asi tím, že tam kněz není již delší dobu, proto neočekávají, že jim tam vše udělá a rozhodne kněz. Uvidíme, jak nás to povede
dál. Člunek a Blažejov jsou původně sudetské
obce s německým obyvatelstvem a po jejich
odsunu se to projevilo na praktické likvidaci života farností. Bylo by však škoda opustit i ty malinké komunity, které tam zůstaly, resp. se nově
vytvořily, jezdím i do těch obcí velmi rád.
(Pokračování na straně 2)
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Úvodník

Rozhovor ...
Plány do budoucna.
Nevím, jak dlouho mě zde otec biskup
ponechá. Zatím se rozhlížím a snažím se
především navazovat osobní kontakt jak
s lidmi z kostela, tak i s těmi, kteří tam nechodí nebo zavítají tam jen velmi zřídka. Podstata kněžské práce spočívá především v přinášení duchovního rozměru
do života lidí, obce či města. Po materiální stránce máme dost práce s udržením

kostelů a far, mnohdy památkově chráněných. Mnoho záleží na možnosti získávání grantů, jako farnost na velké projekty
nemáme finance. Jako první prioritu vidím vnitřní výmalbu strmilovského kostela, který byl před časem odvodněn
a postupně se v něm vysušuje narušená
omítka. Také bychom chtěli zrestaurovat
boční vchodové dveře do kostela, které
jsou v havarijním stavu, aby byly stejně
krásné jako hlavní vchod. Díky koncertu
pana Hůlky a pana Brabce jsme pořídili kvalitní mikrofon na oltář, který zkvalitnil ozvučení kostela. Časem by se mělo
uvažovat o využití fary, kde momentálně
kněz nebydlí. Ta by po letech také potřebovala rekonstrukci vnitřních prostor. Záleží však i na záměrech, jaké bude diecéze
se Strmilovem mít.

Možnosti spolupráce s městem, školou
a dalšími organizacemi.
Všechno záleží na fyzické kapacitě, nejsem knězem jenom pro Strmilov a Kunžak a bydlím v Jindřichově Hradci. Mojí prioritou je škola, asi i vzhledem i k mé
původní profesi a dlouhou dobu jsem
se pohyboval v tomto prostředí. Prvním
krůčkem byla nabídka výuky náboženství, na kterou sice reagovalo jen minimum dětí a jejich rodičů, ale uvidíme, jak
se to posune dál. Cestu vidím i v nabídce
jednorázových vstupů do škol - nějakých
programů, přednášek a podobně. Musím
říci, že jsem v strmilovské škole našel velmi velkou vstřícnost a ochotu především
ze strany paní ředitelky. Farní kostel sv. Jiljí může občas posloužit i jako místo pro
pořádání koncertů nebo jiných aktivit,
které nebudou v rozporu s prvním posláním kostela jako místa modlitby. Pokud
by se časem podařilo otevřít budovu fary
pro různé aktivity, bylo by to ideální. Chce
to však čas a hledání možností.
V příštím roce bude v kostele koncertů
více.
Sbor Smetana z Jindřichova Hradce provede dne 7. 1. 2017 Rybovu mši. O velikonočních svátcích pořádá koncert město
Strmilov. Tak i touto formou srdečně zvu
naše obyvatele.
Čas a prostor pro koníčky.
Mojí zábavou a odpočinkem je kolo. Když
mám chvilku volna, jezdím na kole, ty
možnosti tu jsou obrovské. Jen aby se našel čas. Velmi rád čtu dobré knihy a jsem
moc rád, když mám možnost v klidu posedět a popovídat s přáteli.

Zdravíme všechny čtenáře Strmilovských novin. Přicházíme s novým vydáním, novou grafikou, novým
kolektivem a doufáme, že i s novým obsahem. Chceme vám pravidelně dodávat informace o dění v našem
městě. Být zajímaví a aktuální. Nepodléháme žádné
straně ani hnutí, jsme občanské sdružení, které podporuje kulturu a sport ve Strmilově. Máme za sebou
deset let práce na zdejším kulturním životě, pořádali jsme a pořádáme koncerty ať v kulturním domě, kinosále, sportovním areálu, jídelně ZD a v neposlední
řadě v místním katolickém kostele. Když v roce 2016
nevyšly ani jednou Strmilovské noviny, nabídli jsme
svoje služby. Přicházíme s prvním vydáním v adventním čase, kdy si v klidu můžete prolistovat a přečíst
Strmilovské noviny, můžete posoudit co je pro vás zajímavé a co ještě by se mělo v novinách objevit. Rádi přivítáme nové podněty, nápady a vaše připomínky
na adrese strmilovskenoviny@seznam.cz. Noviny budou ke stažení na stránkách www.strmilovsko.cz. Založili jsme i facebook kde se budou objevovat aktuální
události a pozvánky. Za celý kolektiv SN vám všem přejeme klidné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví v roce
2017 se Strmilovskými novinami.
KRAFT Strmilov

Závěrem.
Děkuji za možnost se v krátkosti představit občanům Strmilova.
Chtěl bych všem obyvatelům popřát především pokojné Vánoce, aby pokoj a radost, který přináší do tohoto světa Ježíš
jako malé dítě, naplnil naše nitro i naše
vztahy. Pokud v nich něco během letošního roku něco nebylo dobré, pokusme
se to napravit a být k sobě dobří a vstřícní
i během nového roku.
Petr Vinkler

Bohoslužby
Římskokatolické
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
Slavnost Matky Boží P. Marie
Nejsv. jména Ježíš
Tříkrálový koncert
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně

Evangelické
24. 12. 2016 (mše „v noci“)
25. 12. 2016 (Boží hod vánoční)

20 hod.
8 hod.

27. 12. 2016

17 hod. (farní kaple)

1. 1. 2017
3. 1. 2017
7. 1. 2017
8. 1. 2017 (přesunuto z 6. 1.)
10. 1. 2017 (přesunuto z 8. 1.)

8 hod.
17 hod. (farní kaple)
18 hod.
8 hod.
17 hod. (farní kaple)

Kéž Vás o letošních Vánocích naplní pokoj a radost, kterou přináší Ježíš všude tam, kam jsme
ochotní jej přijmout – i kdyby to měla být třeba „jen“ stáj! Požehnaný nový rok 2017 přeje
P. Jozef Gumenický, administrátor farnosti
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25. 12 Boží hod Vánoční
bohoslužby s VP v Zahrádkách 8:30,
ve Strmilově 10:00
1. 1.1 Nový rok
bohoslužby s VP ve Strmilově 10:00
Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 10:00 ve Strmilově.
V Zahrádkách se v zimním období bohoslužby nekonají, poslední bohoslužba je 25. 12. v 8:30. Na jaře bohoslužby opět zahájíme na Květnovou neděli
9. 4. 2017 v 8:30

PROSINEC 2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po delší době bych vás rád seznámil s tím, co se v poslední době ve Strmilově i v místních částech Česká Olešná,
Palupín, Malý Jeníkov a Leština dělo a co se zde připravuje. Ti z vás, kteří chodí pravidelně na jednání zastupitelstva, o těchto věcech vědí, ale myslím si, že je potřebné, aby byla maximálně a pravdivě informována většina
našich občanů.
Vedení města se již mnoho let snaží, aby se zlepšovaly
všechny oblasti života ve Strmilově – ať je to školství,
kultura, sport a další zájmové činnosti, zdravotnictví,
doprava, bydlení, životní prostředí včetně sběru a likvidace všech druhů komunálních odpadů, pomoc seniorům i zdravotně postiženým, dodávání kvalitní pitné vody a odkanalizování většiny domácností i firem v celém
území města.
Ve všech těchto oblastech se udělalo i za pomoci občanů
mnoho prospěšné práce a já bych zde chtěl všem, kteří se
i sebemenším přispěním na zlepšování života ve Strmilově a ve všech místních částech podíleli, moc poděkovat.
Vedení města musí shánět dotace a zajišťovat všechny
základní potřeby svých obyvatel, ale bez každodenní pomoci vás všech se život příliš nezlepší. Občané i rekreanti
pomáhají s úpravou okolí svých domů a rekreačních objektů, tyto objekty opravují a zkrášlují, účastní se nejrůznějších akcí organizací a spolků a tím vším společně proměňujeme Strmilov na pěkné místo k životu pro všechny
současné i budoucí generace.
A nyní několik konkrétních údajů a čísel. Ve Strmilově
a v místních částech se za poslední dva roky proinvestovalo více než 26 milionů korun a na to byly získány dotace přes 10 milionů. Za posledních šest let se proinvestovalo téměř 41 milionů korun a na to jsme získali dotace
ve výši přes 24 milionů. Jenom připomínám, že to jsou
peníze na investice, to je na stavby, větší rekonstrukce,
nákupy velkých strojů a zařízení, nejsou v tom běžné výdaje na provoz, opravy a udržování majetku města.
A nyní jaké konkrétní akce se v poslední době dělaly.
Ve Strmilově se zateplila základní i mateřská škola, v mateřské škole jsme vybudovali vzorovou přírodní zahradu včetně opravy budovy skladu v zahradě MŠ
a zprovoznili jsme zde i desítky let nepoužívanou krásnou kamennou studnu. Ve sběrném dvoře jsme zpevnili další plochu, sběrný dvůr jsme vybavili nosičem kontejnerů a čtyřmi novými velkými kontejnery a zakoupili
jsme sousední dům pro další vylepšení sběrného dvora.
Vyměnili jsme všechna okna v bytovém domě č.p. 3 Strmilov ( stará škola ), vyasfaltovali jsme „Mátlovu uličku“,
část Dlouhé ulice včetně obrubníků a chodníků, na kulturním domě a kině jsme opravili střechy, okapy, vyměnili dveře a dodělali zakrytí uhelny. Kompletně jsme
zrekonstruovali za veliké pomoci hasičů garáže pod ulicí Brana na krásnou Hasičskou zbrojnici, opravili jsme
střechu a celou fasádu městského úřadu a vybudovali
jsme přehledný informační systém po městě. Kompletně
jsme také zrekonstruovali márnici na hřbitově, na hřbitově jsme také vykátili staré poškozené stromy a vysá-

zeli jsme místo nich dvě nové aleje vzrostlých lip. V prostoru Nového Sídliště jsme vybudovali v rámci komunitního
plánování a za aktivní pomoci desítek spoluobčanů veliký
sportovně relaxační areál, kde je dirtpark pro jízdu a skoky na kolech, seniorpark s posilovacími stroji, lanový park,
venkovní tělocvična a nově i velký přístřešek se skladem,
chemickým záchodem a ohništěm. Je zde i několik set metrů upravených cestiček a stovky nových stromů, keřů a květin. U fotbalového hřiště byla vybudována další tréninková plocha a hlavně nová a plně vybavená budova kabin
s klubovnou a zázemím pro sportovce, rozhodčí, ale i pro
společenské akce. Parta dobrovolníků kompletně opravila
náš „Malý Karlštejn“ u hřiště na minigolf, zakoupili jsme
výkonný sekací traktor na údržbu stále se zvětšujících travnatých ploch a další potřebnou techniku na údržbu komunikací, chodníků a dalšího majetku města.
V České Olešné byla zrekonstruována střecha domu č.p. 11,
kde je byt a knihovna, v knihovně je nová moderní technika, byly zde nainstalovány dvoje akumulační kamna a celý
prostor knihovny byl opraven. Kompletně jsme také za veliké pomoci hasičů a občanů České Olešné zrekonstruovali „Hasičárnu“ – nová okna, střecha, zateplení místností,
omítky, nové sociální zařízení. V blízkosti hasičárny je pěkné tenisové hřiště, dětské hřiště a dva originální dřevěné
přístřešky pro posezení při akcích a pro kapelu. Na konci
České Olešné směrem na Popelín byl prodloužen vodovod,
kanalizace a veřejné osvětlení k novým parcelám a rozestavěným rodinným domkům.

Velikou akcí s vysokou dotací bylo zrekonstruování místní komunikace ze Strmilova do Leštiny a dál k rekreačním
chatám.
Ve Strmilově a ve všech místních částech byly průběžně
opravovány místní komunikace, veřejné osvětlení a místní rozhlas. V Palupíně a v Malém Jeníkově jsme vyměnili
všechna svítidla veřejného osvětlení za úsporná. Ve Strmilově a ve všech místních částech jsou také průběžně prováděny opravy a úpravy studní na pitnou vodu i vodovodní
a kanalizační řády.
V Palupíně, Malém Jeníkově a v Leštině jsme nainstalovali
velké cykloturistické informační mapy.
Jistě jsem ještě na spoustu menších i větších investic zapomněl, ale teď ještě něco k připravovaným akcím.
Hlavní a vůbec největší akcí v historii Strmilova je „Rozšíření kanalizace a nová čistírna odpadních vod“. Tato akce je
celkem neprojektována za 88 milionů korun a máme na ni
zajištěnu dotaci ve výši 66 milionů. Více se o této veliké, slo-

žité a náročné akci pro celý Strmilov o konkrétním postupu prací a o povinnostech připojovaných nemovitostí dozvíte v dalším čísle Strmilovských novin.
Další připravovanou akcí je zateplení sportovní haly, kde
jednak v zimě i uvnitř haly mrzne a je zde veliká spotřeba plynu. Akce je za necelých 5 milionů a žádáme na ni
o dotaci. Velkou připravovanou akcí je také přístavba
pavilonu k mateřské škole. Předpisy zakazují v mateřské
škole naplno využívat půdní nástavbu, není zde bezbariérovost a kdybychom přístavbu neprovedli, museli bychom podstatně snížit kapacitu mateřské školy. Akce je
za 6,5 milionu korun s možnou dotací 90 %. Dále je před
vlastním prováděním připraveno odbahnění dvou rybníků města celkem za 5,4 milionu, s dotací 4 miliony korun. V rozpočtu na rok 2017 máme také kompletní rekonstrukci obřadní a zasedací místnosti na městském úřadu,
pokácení zbývajících starých a velmi poškozených stromů
na hřbitově a výsadbu nové aleje vně hřbitovní zdi. Velkou akcí na rok 2017 je i rekonstrukce povrchu a obrubníků na části Martínkovy ulice. V plánu je i celková rekonstrukce kapličky k České Olešné, vybavení podzemní
chodby pod sv. Trojicí na náměstí a další opravy komunikací, chodníků, vodovodů, kanalizací a ostatního majetku ve všech místních částech města.

Jak vidíte, práce je pro nadcházející období naplánováno
opravdu hodně, a tak bych chtěl požádat, aby každý občan a vlastník nemovitostí pomohl alespoň tím, že si poseče trávu a bude udržovat pořádek a čistotu před svým
domem. Také je důležité, aby nikdo neznečišťoval životní prostředí a třídili odpad. Na našem sběrném dvoře je
možné odevzdat téměř každý, i nebezpečný odpad.
Přestože máme ve Strmilově městskou policii, tak je potřeba, abyste také pomohli v dodržování veřejného pořádku a k tomu vychovávali i své děti. A když na nějaké
porušení narazíte, je potřeba okamžitě informovat městskou policii nebo vedení města.
Protože se blíží konec roku, chtěl bych vám všem jménem
svým i jménem vedení města Strmilov upřímně poděkovat za práci a pomoc při zvelebování svého okolí, za aktivní činnost v kulturní, sportovní a dalších oblastech
veřejného života. Přeji vám krásné a požehnané prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a úspěšné
a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Jaromír Krátký, starosta města Strmilov
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O podzemí a dalších pověstech o Strmilově a okolních vsích
Možná jste zaslechli ve svém okolí diskuse o strmilovském podzemí nebo jiná tajemná vyprávění. Možná jste sami v tomto
směru bádali a o své výsledky se chcete podělit. Pokud vás zajímá dávná i novodobá
historie naší obce, pak nepřehlédněte projekt „Strašidelný Strmilov aneb Za pověstmi do podzemí“. Akční část projektu je otevřena všem, kteří mají chuť a čas se věnovat
tvůrčí činnosti a zajímá je veřejný prostor.
Zveme tímto tvořivé a hravé lidi (malé
i velké, mladé i seniory, kluky i holky, dámy
i pány….), aby s námi ještě do konce roku
pátrali po pověstech a bájích se strmilovskou tématikou, malovali nebo vymýšleli příběhy novodobé s vazbou na Strmilov.
Můžete:
• ilustrovat pověsti dosud posbírané a uveřejněné na městském webu
na adrese http://www.strmilovsko.cz/
historie-mesta/povesti/ nebo
• ze své paměti či z paměti blízkých lidí
či sousedů vyvolat vzpomínku na dal-

ší strmilovské pověsti, bajky či vyprávění a tyto sepsat a poslat nebo přinést
do knihovny nebo
• novodobé pověsti vymyslet a sepsat –
maximálně na 1 stranu A4 a poslat ne-

Děti v knihovně při povídání o čertech, fotila
Miroslava Nesporá.

bo přinést k nám do Knihovny Viléma
Martínka nebo napište na knihovna@
strmilovsko.cz
Termín odevzdání vašich prací je 31. 12.
2016. V roce 2017 z vašich děl vytvoříme
výstavu v knihovně, všechny práce budou
k prohlédnutí. Povídání o Strmilově a místních částech se tak plynule přenese do roku 2017 a vyvrcholí překvapením v květnu.
Významnou roli v projektu hraje prázdná
podzemní chodba pod náměstím. Myslíte si, že je pod Strmilovem více takových
chodeb? A k čemu mohly sloužit? Co vám
o podzemí vyprávěli vaši prarodiče? Pátrejte po historii, ptejte se ve svém okolí. Realizace projektu je finančně podpořena v rámci grantové výzvy T-Mobile
Mluvme spolu pro rok 2016.
Mluvme spolu o pověstech strmilovských.
Děti páté a šesté třídy ZŠ Strmilov s námi
mluvily například o strmilovských čertech.
Jaroslava Sedláková

Situace v odpadovém hospodářství
Začátek roku pro některé bývá plný očekávání. Zda bude ten nový lepší než ten starý. Pro jiné zase, bude-li zima dlouhá, či ne.
Nebo třeba, jestli léto bude opět horké a suché. To vše jsou věci, které můžeme jen stěží ovlivnit.
Jako každý rok, tak i letos máme všichni
na začátek roku jednu jistotu, kterou nerad připomínám. Tou je povinnost zaplatit
poplatky.
V tomto článku se budu zabývat poplatkem
za komunální odpad, jeho cenou a možností, jak výši ceny za odvoz komunálního odpadu ovlivnit.
Pozitivní zpráva pro všechny občany Strmilova je, že i letos město tento poplatek nezvýšilo. V ceně je zahrnut celý systém sběru
odpadu včetně likvidace odpadu ve sběrném dvoře. Tento stav je výsledkem úsilí většiny z nás.
První věcí je, že město rozdíl mezi fakturovanou částkou od firmy AVE za svoz a likvidaci komunálního odpadu a vybranými poplatky od občanů Strmilova doplácí
z rozpočtu města. V roce 2015 činil rozdíl
cca 260 000,- Kč.
Druhou podstatnou věcí, která se na ceně
podílí, je, že většina z nás pochopila nutnost
minimalizovat odpad končící v popelnicích.
Je to ústup z pohodlnosti. Snaha nehodit
tam vše, nebo alespoň to „vše“ minimalizovat. Městu se povedlo snížit náklady na listr. 4

kvidaci odpadů ze sběrného dvora víc než
na polovinu. Vím, je to náročnější dát zvlášť
plast, papír, sklo, železo, hadry, trávu a stavební odpad, ale jde to!
Vrátím se k jednotlivým komoditám.
PLAST svážíme každý první čtvrtek v měsíci. Po zavedení pytlového systému se část
tohoto (převážně recyklovatelného odpadu) do popelnic nedostane. Komu tato perioda nevyhovuje, má samozřejmě možnost ho
odnést do kontejnerů umístěných po městě.
V tomto máme určitě značné rezervy.
V této kategorii jsou na recyklaci velkým
favoritem nápojové kartony. Je v nich obsaženo to nejvíc ceněné (obsažené jsou
vzácné kovy).
PAPÍR, rozdělený na karton (lepenku) a tiskoviny, odebíráme ve sběrném dvoře.
SKLO. Kontejnery jsou opět umístěné
po městě, ve výjimečném případě ho odebere i obsluha sběrného dvora.
ŽELEZO z pochopitelných důvodů řeší (odebírá) pouze sběrný dvůr. Jednou za rok provádí sběr železného šrotu buď dobrovolní
hasiči, nebo sportovci.
HADRY. Nově jsou umístěny po obci sběrné
kontejnery, kam je možno hadry odložit. Další možností je opět sběrný dvůr. Jednou ročně probíhá ve spolupráci s Diakonií Broumov
Sbírka ošacení určená na charitativní účely.
ELEKTRO, to je komodita, která nám svým
ekonomickým přínosem může srazit cenu

za likvidaci odpadu. Jinak řečeno, kdo vyhodí
elektroodpad do popelnice, místo jedné koruny zaplatíme dvě. Zpětný odběr nám přináší postupně větší a větší zisk.
Vysloužilý elektrospotřebič patří pouze
do sběrného dvora, nebo při koupi nového
spotřebiče zanechte starý u prodejce.
DŘEVO. Poměrně úspěšně jsme se naučili likvidovat starý nábytek. I ten můžete přivézt do sběrného dvora. Pouze je třeba (např.
u sedacích souprav) oddělit látku a výplň nábytku od dřeva.
TRÁVA. Tento bio odpad nám přes sezonu
sečení neúměrně zatěžuje svoz komunálního odpadu. Doufáme, že se situace zlepší instalací kompostérů z dotačního titulu, která
proběhla v loňském roce. Další možnost, kam
odkládat trávu, je sběrné místo pod ulicí Nad
Kamenitým, kde se nachází též skládka větví.
V místních částech města Strmilov hledáme
řešení, co s posečenou trávou. Řešením může
být svoz trávy kontejnery. Připomínám, TRÁVA, případně plevel a zbytky ze zahrad do popelnice nepatří!
STAVEBNÍ ODPAD. Tento odpad nepatří
do odpadu komunálního. Stejně jako tráva, tak
i stavební odpad do popelnic vůbec nepatří.
Obci se už před lety povedlo najít prostor
a tím občanům pomoci, jak bezplatně tento odpad vyřešit. Musím upozornit, že toto
bude možné jenom do naplnění daného
prostoru.
(pokračování na straně 5)
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Pozor na svévolné umístění stavebního odpadu v přírodě. Můžete mít velký problém se zákonem. Dnes už i zemina ze stavby je odpadem a podléhá zákonu o nakládání s ním.
Poznatkem se vrátím ke kontejnerům rozmístěných po městě a našich obcích. Ozývají se hlasy, proč není kontejnerů víc, proč není
kontejner i na papír. Pronájem těchto několika málo kontejnerů včetně vývozu stojí roč-

ně cca 100 000,- Kč. Jejich větší počet by byl
určitě, zvláště v letních měsících, komfortnější. Ovšem náklad na jeho likvidaci by se opět
neúměrně zvýšil vzhledem k ceně za vytříděnou komoditu.
Na závěr trošku věštění z křišťálové koule. Omlouvám se, ale pokud se do ní dívám
a ptám se, jak to bude dál s odpady, mám
tam mlhu. Mohu tedy pouze spekulovat.

Skládky se do několika let zaplní. Ministerstvo životního prostředí patrně nové povolovat už nebude. Budou muset přijít jiné, nové
technologie. Obávám se, že budou mnohem
dražší než likvidace skládkováním. Následek,
budeme maximálně třídit, nebo více platit.
Kterou variantu si vybereme?
Martin Novák
místostarosta města

Spolky

Senioři na cestách III.
V letošním roce jsme se opět vydali za poznáváním krás naší vlasti, tentokrát až
na vzdálené Chodsko.
Naší první zastávkou byly Domažlice, které jsou „hlavním městem“ celého regionu.
S příjemným panem průvodcem jsme
pak prochodili jejich centrum a vstřebávali různé poznatky z historie.

Navštívili jsme tak např. krásný kostel Narození panny Marie a někteří zdatní jedinci vystoupali i na jeho šikmou věž.
Z Domažlic jsme poté odjeli na nedaleké
Výhledy, odkud byl krásný rozhled po kraji

a opět jsme se od průvodce dověděli spoustu zajímavostí, které jsou s tímto místem
spojeny. Třeba příběh pomníku J.Š. Baara,
který zde byl postaven v roce 1933, bronzová socha byla během 2. světové války ukryta a znovu nainstalována v roce 1947.
Při zpáteční cestě jsme znovu projíždě-

li Klenčím pod Čerchovem, jehož Stará
pošta je jednou z nejstarších u nás, byla kdysi celnicí a hospodou a v roce 1799
zde nocoval generál Suvorov.
Nemohli jsme bez povšimnutí projet ani
Trhanovem, který je znám jako sídlo zná-

Oslava MDŽ
Opět po dvou letech jsme se sešly s členkami ZO ze Střížovic na společné oslavě
MDŽ u nás ve Strmilově a jako hostitelky
jsme se snažily svými naplánovanými aktivitami zaujmout naše pozvané kamarádky.
Takže jsme připravily nejen rozmanité občerstvení pro potěchu oka, ale hlavně jsme
se soustředily na různé kvízy, soutěže a podobně. A že jsme si to společně užily!!!!!!!!!
Navlékat ruličky od toaletního papíru
na provázek se sice zdálo velice snadné, ale
to by ten provaz nesměl být různě propletený a zauzlovaný. Poznat název písniček
pouze z amatérsky ztvárněné pantomimy

mého „Lomikara“ a samozřejmě jsme se
zastavili na Hrádku s pomníkem Jana
Sladkého Koziny, který zde byl odhalen
v roce 1895.
Mnohem mladším datem se zde může
pochlubit jiná atrakce - mohutná socha
psa - která je umístěna před nedalekou restaurací. I zde nás pan průvodce nenechal
na pochybách, že ví o zdejším kraji skoro
všechno a tak kdo měl zájem vstřebávat
zajímavé informace, ten si přišel na své.
Ještě jsme projeli Újezdem, kde kdysi žil Kozina i další postavy Jiráskových
„Psohlavců“ a již jsme dorazili zpět do Domažlic, kde jsme se s panem průvodcem
rozloučili a oddali se doplňování kalorií či
opětovné procházce po městě.
Každý si užil volna dle svého uvážení
a pak už následovala cesta k domovu.
Sice trošku unavení, ale přesto spokojení,
jsme hodnotili v autobusu náročný den
plný zážitků a sluníčka. Nakonec jsme se
shodli, že někdy jindy a jinde by to možná
mohlo být také zajímavé?!?!?!
čtvrtek, 23. 6. 2016
KLUB DŮCHODCŮ

Myslivecký spolek
taky dalo občas pořádnou fušku, ale nejvíc
jsme se zapopily - a to doslova - při ničení
nafouknutých balónků vlastním tělem bez
pomoci rukou. A my ostatní, které jsme právě „neničily“, jsme se zase zapotily od smíchu. Velice se bavila i muzikantská dvojice,
která nás poté neúnavně lákala do kola.
A tak jsme se protančily a prozpívaly až
do pozdních večerních hodin, kdy jsme se,
ač nerady, musely rozloučit. A už nyní jsme
zvědavé, co si na nás příští rok vymyslí kolegyně ve Střížovicích.
ZO ČSŽ ve Strmilově - březen 2016

Myslivecký spolek Strmilov JITRA v roce 2016 pořádal 16. 1. tradiční ples
s bohatou tombolou a mysliveckou
kuchyní. Další akce našeho spolku jsou
naháňky na černou zvěř, v roce 2016
byly naplánovány dvě.
Náš spolek vás srdečně zve na tradiční myslivecký ples, který proběhne 21. 1. 2017. Ples bude zahájen trubači, k tanci a poslechu bude
hrát kapela OK-BAND, po celý večer
máte možnost ochutnat z naší jedinečné myslivecké kuchyně a samozřejmostí je bohatá tombola.
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10. jarní dámská jízda
Naše jubilejní desátá jízda se celá odehrávala v našem domácím Jihočeském
kraji, což ale neznamenalo, že by letošní
trasa i zadání byly oproti minulým jízdám
snazší. Za pěkného počasí v sobotu, 21. 5.
2016 se tedy plný počet posádek vydal do
neznáma.
První zastávka je sice čekala již v blízkém
J. Hradci na zámku, ale plánek trasy je poté vedl dál přes Jemčinu, Lomnici n. Luž.
a Týn nad Vlt. až do Bechyně. Cestou se
musely posádky jako vždy vypořádávat
s nelehkými zadáními, a tak procházka
po městě přišla vhod. Sice i při ní musely
prověřovat své znalosti, ale zato si mohly
odpočinout v některé místní restauraci či
cukrárně.
Toto malebné lázeňské město bylo i obrátkou k domovu, a tak se dalo říct, že právě zde absolvovaly polovinu jízdy.

Takže zpět přes „Bechyňskou duhu“, nedalekou Černickou oboru a blatskou lokalitu
až ke křižovatce „U sloupu“, po jejímž projetí se posádky neomylně přibližovaly opět
k J. Hradci. Ještě před tím se však musely v Děbolíně projít k rozhledně na Rýdově kopci
a dát si trošku„do těla“ při jejím zdolávání.
Zpět k vozu to bylo o mnoho snadnější
a pak již pokračovaly přes zmiňovaný Hradec směrem na Jarošov nad Než., kde
byla poslední zastávka celé jízdy. Dál již
na ně čekal pouze Strmilov a v něm hotel
Komorník, kde se posádky doobčerstvily
a čekaly na vyhlašování výsledků. Na toto vyhlašování se však poprvé nedostavily
posádky všechny, neboť jedna měla cestou dopravní nehodu. Naštěstí s dobrým
koncem!!! Sice jsme se pořádně vylekaly,
ale konec dobrý - všechno dobré, takže se
dál čekalo na výsledky.

Letos se opět vyrovnával rekord - to když
jedna posádka dosáhla maximálního počtu 50 bodů. Pět posádek vysoutěžilo 49
bodů, čtyři posádky 48 bodů, čtvrté místo bylo za 47 bodů, páté pořadí bylo za 46
bodů a dvě šestá místa za 45 bodů.
Jízdy se opět zúčastnily osvědčené posádky ze Strmilova, Studené, Střížovic,
J.Hradce a Vel. Lhoty, k nimž přibyla i jedna nová posádka z Kost. Radouně.
Všechny dámy se opět podělily nejen
o perníkové medaile a ostatní ceny, ale
hlavně o pěkné zážitky, kterých měly
opravdu mnoho.
Tentokrát se navíc hlasovalo i o ukončení
celé této mnohaleté akce, ale jelikož byly všechny posádky pro její pokračování,
budeme se snažit i v příštím roce opět nějakou pěknou trasu vymyslet.
ZO ČSŽ Strmilov

Není kopec jako kopec VI.
Letos v září to bylo již šestým rokem, kdy
jsme se vydali opět na podzimní „zdolávání kopečků“. A to do slova a do písmene.
Co zastávka, to vyvýšenina. A dvě z nich
opravdu pořádné.
Hned ta první, na hrad Kokořín, nás nenechala na pochybách, že to bude stále
a stále do pořádného kopce.
Avšak ten, kdo zvolil o něco delší pohodlnější asfaltku, se bez větších potíží
po chvíli ocitl u pohádkového hradu, který byl založen ve 14. století, zpustl za třicetileté války a do dnešní podoby byl zrestaurován až počátkem století dvacátého.
Po prohlídce interiérů jsme se prošli
po hradním ochozu, kde se před námi
otevřely výhledy do Kokořínského dolu.
A ten, kdo chtěl ještě výš, si výhledy vylepšil z hradní věže.
V naší další zastávce, Mělníku - věnném
městě českých královen, jsme sice chodili celkem po rovině, ale již při pohledu
na soutok Labe s Vltavou bylo patrné, že
jsme též na pořádném kopci, jehož stráně

jsou pokryty keři vinné révy, jejíž pěstování zavedl již Karel IV.
Ovšem nejvyšší kopec jsme měli stále ještě před sebou. Spatřit jsme jej sice mohli

ZIMNÍ TURNAJE V HALE 2017:
Mini žáci - fotbal
Mladší žáci - fotbal
KRAFT - fotbal
Starší žáci - fotbal
Volejbal		
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28. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
4. 3. 2017
15. 4. 2017

zač. 9.00 hod.
zač. 9.00 hod.
zač. 9.00 hod.
zač. 9.00 hod.
zač. 9.00 hod.

z již zmíněné mělnické vyhlídky, ale abychom si dokázali, že jsme opravdoví Češi,
museli jsme vystoupat až na jeho vrchol.
Jednalo se samozřejmě o Říp a výstup
na jeho vrchol byl jednoznačně tím nejnamáhavějším, co nás v rámci celého zájezdu potkalo. Ten, kdo dopochodoval až
k rotundě sv. Jiří, dal svému tělu pořádně
zabrat a není proto divu, že to mnozí z nás
cestou vzdali a spokojili se s procházkou
prosluněnou alejí k úpatí hory, či se jen
tak v klidu procházeli v okolí parkoviště.
Hlavně, že jsme se společně sešli u autobusu a mohli se vydat na zpáteční cestu.
Ta byla opět nepředvídatelná díky „objezdu“ Prahy a i když jsme to brali s humorem, byli jsme rádi, když jsme nechali naše hlavní město konečně za sebou. Pak už
jsme celkem v poklidu dojeli domů. Oproti naší tradici sice pozdě, ale přece!!!!!
Uchození, ale spokojení. A to hlavně ti,
kteří pokořili Říp. Neboť jak se prý říká:
„Kdo nebyl na Řípu - není Čech.“
ZO ČSŽ Strmilov

Upozornění:
Sběrný dvůr Strmilov rozšířil svojí otevírací dobu.
Nově bude otevřen kromě čtvrtka od 13.00 hod. do 17.00 hod.
také každou sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. celoročně.
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Termínovaná listina turnajů
ve cvrčkovi 2017

Fotbal muži podzim 2016
Výsledky odehraných zápasů:
1. Novosedly – Strmilov
2. Strmilov – Stráž
3. Kunžak – Strmilov
4. Strmilov – Č. Velenice
5. Halámky/Hranice – Strmilov
6. Strmilov – Staré Hobzí
7. Staňkov – Strmilov

2:1
3:1
0:2
8:2
1:2
4:1
2:1

8. Klikov – Strmilov
9. Strmilov – Stará Hlína
10. Číměř – Strmilov
11. Strmilov – Studená
12. Suchdol B – Strmilov
13. Strmilov – Popelín

2:0
0:1
2:3
2:6
2:1
5:2

Na Okresní přebor vás Jiskra Strmilov pozve 25. 3. 2017

Kraft Strmilov v roce 2016
V tomto roce jsme podpořili naše nejmenší fotbalisty a uspořádali jsme Fotbalovou akademii Františka Straky. Naši malí
i velcí fotbalisté strávili jeden tréninkový
den podle bývalého reprezentačního trenéra i trenéra Sparty, Slávie a mnoha dalších klubů – Františka Straky. Mohli slyšet
na vlastní uši, jak mají trénovat, jakou mají
mít životosprávu i jak se mají chovat v ži-

votě. František Straka nás všechny seznámil v besedě s jeho velmi pestrým životem a odpovídal i na nepříjemné otázky.
V této tradici chceme pokračovat a na rok
2017 chystáme akademii s dalším ligovým trenérem.
V srpnu jsme uspořádali již pošesté megakoncert skupiny TŘI SESTRY, počasí nám
tradičně nepřálo, a přesto přišla slušná ná-

vštěva. Na rok 2017 je v plánu megakoncert
k nové desce skupiny DIVOKEJ BILL, vstupenky se již prodávají na www stránkách
Ticketstream. V září jsme pozvali do našeho
kostela bývalého Zlatého slavíka Daniela
Hůlku spolu s kytaristou Lubomírem Brabcem. Zájem o toto vystoupení předčil naše očekávání, a proto v roce 2017 v kostele
uspořádáme koncert Lenky Filipové.
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Zpráva o činnosti Kynologického klubu Strmilov za rok 2016
V letošním roce jsme na našem cvičišti
uspořádali 7 zkoušek z výkonu:
3 x podle Mezinárodního a Národního zkušebního řádu
3 x podle SKS TART
1 x podle KJ Brno
V březnu se konal již 5. ročník obranářského závodu O pohár starosty města Strmilov,
v červnu pochod se psy pro veřejnost, koncem listopadu závod pro dorost a v prosinci nás čekají ještě Vánoce pro psy. V současné době je cvičiště jedním z pilotních center
nového sportu se psy – Treibballu. Ve Strmilově se v dubnu a v červnu konala soustředění
trenérů z celé ČR. V odborných kynologických
periodikách publikuje metodiku treibballu
členka naší organizace, která je zároveň rozhodčím tohoto sportu.
Naši členové se v letošním roce zúčastnili
mnoha akcí, reprezentovali Kynologický klub
Strmilov po celé republice. Mezi největší úspěchy patří účast na Mistrovství republiky obranářů SKS TART v Srbské Kamenici, Mezinárodní
mistrovství služebních psů v Mělníku (mohou

Obedience

se zde zúčastnit i civilní osoby), Mistrovství republiky airedale teriérů, Velká cena obranářů
Mělník, okruh závodů Jihočeského kraje – zvaný liga. KK Strmilov má také ve svých řadách
psovody se psy, kteří se umisťují na medailových pozicích treibballových mistrovských závodů s mezinárodní účastí v Brně. Za letošní
rok jsme si přivezli více než třicet pohárů. Naši členové jsou úspěšní i na výstavách (národních i mezinárodních), jedna členka má fenu se
složenou zkouškou pro všestrannou canisterapii. Jsme členy mezinárodní kynologické organizace FCI, na cvičiště dochází připravovat své
psy řada majitelů mezinárodně chráněných
chovatelských stanic. Všestranné možnosti přípravy v kynologii dokazuje i pes se složenou
zkouškou z pasení ovcí.
Na našem cvičišti se zaměřujeme na výcvik pachových prací, poslušnosti, obran, obedience
a treibballu, pomáháme s výchovou psů, které si majitelé pořídili z útulku. Pravidelně každý týden vedeme kurzy pro veřejnost nazvané školka a dorost, které jsou přístupné pro
všechny psy bez věkového či plemenného

omezení. Zde se zaměřujeme zejména na socializaci a poslušnost, řada členů ve výcviku
pokračuje, skládá zkoušky vyšších stupňů a se
psy závodí. Našim členům (od dětí až po seniory) umožňujeme nejen zvládnout výchovu
bezproblémového psa, ale zejména smysluplné naplnění volného času. Řada našich členů
se podílí na ukázkách výcviku psů při nejrůznějších příležitostech (mezinárodní soutěže,
Den dětí, letní tábory, akce pro opuštěná zvířata, atd.), staráme se o veřejnou osvětu v otázce
zodpovědného a správného zacházení se psy,
vedeme děti nenásilnou formou k zodpovědnosti a lásce ke zvířatům.
Informace pro veřejnost:
Výcvik
• sobota – od 14 hodin (po domluvě)
– treibball
• neděle – od 9 hodin školka,
od 10 hodin dorost
• pondělí – od 16 hodin školka
Veškeré informace a změny jsou uvedeny
na stránkách www.kkstrmilov.estranky.cz
KK Strmilov

Treibball

Soutěže

Vánoce pro psy

Škola a školka

Děti z mateřské školky v pohybu
„Děti, do bruslí“! To není rozkaz, ale název
organizace pod vedením hokejisty Zdeňka
Ondřeje, která pořádá kurzy pro předškolní i školní děti. Letošní rok převzala dokonce nad projektem „Děti do bruslí “záštitu ministryně školství Kateřina Valachová.
Naše – strmilovské děti ze školky, již bruslí
třetím rokem, letos poprvé v novém zimním stadionu v Telči. 14 dětí se učilo bruslit
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v deseti lekcích pod vedením profesionálních trenérů. Není důležité, jestli z dětí budou hokejisté či krasobruslařky, podstatná
je jejich radost z pohybu, která se u dnešních dětí často vytrácí.
Diplomy na závěr absolvovaného kurzu
přijel dětem předat pan starosta Jaromír
Krátký.
Za MŠ Věra Semotánová
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Co se děje v základní škole
Přes prázdniny již tradičně probíhaly přípravy na to, aby děti přišly do čisté a opravené školy. Největší pozornost byla tentokrát věnována školní družině. Došlo
k zateplení stropů a již v průběhu předchozího roku byly probourány dveře do vedlejší místnosti. Do obou spojených místností bylo položeno linoleum, na zakázku
nám firma vyrobila nábytek tak, aby byl co
nejvíce funkční a splňoval všechny specifické požadavky paní družinářky. SRPŠ navíc přispělo na vybavení družiny novými
hračkami. Družina je teď takovou naší výkladní skříní.
Letos se malovalo zejména na chodbách
a v šatnách, na staré škole pan školník obnovil nátěry zábradlí. Do šatny první třídy
byly osazeny nové dveře, stejně tak jsme
vyměnili rozbité dveře na chlapeckých záchodech a u vstupu do tělocvičny. Netrvalo však ani 14 dní a dveře na chlapeckých
záchodech jsou znovu rozbité. Bohužel má
onen chlapec velkou sílu, ale malou odvahu, tudíž se nedokázal ke svému činu přiznat, a tak necháme opět dveře děravé.
Celá škola je již zateplená a na spotřebě
plynu je to znát. Návštěvy nám chválí, jak
je škola hezky udržovaná a vybavená. Nám

ovšem stále ještě zůstává jedna bolest,
a tou je sportovní hala, kterou zejména
za větrných dnů není možné pořádně vytopit. Zřizovatel (Město Strmilov) bude žádat o dotaci na její zateplení, uvidíme s jakým výsledkem.
Po dvouměsíční usilovné práci nepedagogických zaměstnanců nastoupili poslední
týden v srpnu učitelé a pokračovali v přípravách. Zejména se postarali o to, aby byly třídy i chodby vyzdobené k slavnostnímu zahájení. Úspěšně proběhly i opravné
zkoušky.
V září jsme ve škole přivítali 137 žáků. Prvňáčků máme letos 17 a jejich třídní učitelkou je Mgr. Radmila Bílá. První den přišli
naše nejmenší pozdravit pan starosta Krátký s místostarostou Novákem a nepřišli
s prázdnýma rukama, přinesli dětem drobné dárky.
Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Šárka Punčochářová, proto nemohl být
prodloužen pracovní poměr Mgr. Janě
Psotkové. Ve škole je v současné době zaměstnáno 22 osob, z toho je 12 učitelů.
Všichni učitelé se snaží, aby v hlavách našich žáků zůstalo uloženo co nejvíce nových informací. Někdy se nám to daří a ně-

kdy vynaložené úsilí neodpovídá výsledku.
Děti se všeobecně velmi málo soustředí
a chybí jim i určitá dávka cílevědomosti.
U některých pokulhává i domácí příprava.
I v letošním roce pokračujeme v aktivitách,
jejichž cílem je všeobecný rozvoj našich
žáků. Učitelé vedou rozmanité kroužky.
Ale uvítali bychom, kdyby někdo z rodičů
našel čas a chuť vést další zájmové aktivity.
Velký zájem je zejména o sportovní kroužky. Jistě by se mezi rodiči našlo mnoho takových, kteří mají co nabídnout. Již jsme
byli na divadelním představení v Č. Budějovicích, pojedeme do předvánoční Vídně,
před Vánoci ještě chystáme bruslení. Pro
rodiče s dětmi jsme připravili adventní tvoření. Nově také funguje školní klub pro děti
z 5. třídy a 2. stupně.
Je toho mnoho. Každý si může najít něco, co ho osloví. A protože se blíží období
vánočních svátků, ráda bych využila této
příležitosti a všem žákům, jejich rodičům,
zaměstnancům školy i všem čtenářům
těchto novin bych chtěla popřát klidné
a požehnané Vánoce a v novém roce mnoho zdraví, radosti a úspěchů.
Ludmila Plachá

Jak jsme pomáhali vyrábět PET anděla
49 dětí -3 třídy …malí, větší, největší…
Hurááá, muzeum v Hradci pořádá zajímavé dílny. Děti si vyrobí z petky anděla!
Pojedeme. To byla naše prvotní myšlenka. Že to bude anděl jenom jeden, ale zato 6ti metrový nám došlo až později. Co
teď? Vycouváme, nebo se zapojíme? Sbírat PET lahve by děti mohly. Ostatně zapadá to do konceptu naší výchovy, tedy
výchovy k ochraně a poznávání přírody (proto jsme také letos na jaře u školky otevírali krásnou přírodní zahradu). Je
rozhodnuto. Přidáme se. Děti začaly nosit
PET lahve, ale na šroubování do kovové sí-

tě jejich malé ručky přeci jenom nestačily. To už bylo na jejich učitelkách Mileně
Michálkové, Janě Kocveldové a Ivě Svatkové. Přidal se i pan školník Jan Jirků a pa-

ní kuchařka Michala Váchová. Využili jsme
celé akce k tomu abychom děti blíže seznámili s tím proč je důležité sbírat a třídit
odpad. Zašli jsme se podívat do sběrného dvora ve Strmilově, kterým nás provedl sám pan starosta Jaromír Krátký. I když
děti nosily a sbíraly lahve vydatně, kámen
úrazu byl v tom ,že musely být pouze bezbarvé, aby zapadly do výtvarného návrhu
paní architektky. Tak jsme sháněli kde se
dalo. Něco od pracovníků místního JZD, či
ze sběrného dvora. Naším společným dílem je tedy část těla anděla. Na celého anděla bylo zapotřebí nasbírat přes 12 000
PET lahví, podílelo se na něm 11škol a 2
školky z Jindřichohradecka. Slavnostně se
rozsvítil v sobotu 26. listopadu.
Kdo navštíví předvánoční Jindřichův Hradec, může vidět nejen anděla, ale také
betlém vytvořený v MŠ ve Strmilově a vystavený v muzeu spolu s dalšími betlémy
ze škol a školek, které soutěží o ten nejkrásnější
Za celý tým Věra Semotánová,
ředitelka MŠ
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Knihovna

Jak knihovna přišla do pekla?
Tak jsem opět zde, abych Vám sdělila novinky, ale i stařinky z mého života. Ano já, Vaše knihovna. Jsem už opravdu hodně letitá,
vždyť příští rok mi bude už 100 let a na narozeniny se musím dát trochu do gala!
Na dlouho jsem se odmlčela, myslím tím tedy v novinách, ale stále dýchám, nebojte se!
V knihovně to opravdu žije, i když to tak
na první pohled asi nevypadá. Vždyť se
s paní knihovnicí snažíme, někdy možná
jen jako šedé eminence, ale většinou aktivně vstupujeme do mnoha projektů. No posuďte sami!
V letošním roce to bylo opět několik akcí
pro děti, které nám rozproudily krev. Z těch
bych vybrala kromě klasických informativních setkání s dětmi například čarodějnické
besedy s 1. stupněm, již tradiční a velice slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, tuze
zajímavá setkání nad pracemi dětí na téma
„Kdybych byl král“, na podzim jsme si užily
s dětmi nad tématem pověstí a moc se nám
líbilo spřádání čertovských novodobých
pověstí. Nakoukly jsme společně s dětmi
totiž i do pekla. A slibuji, že to nebude poslední nakouknutí. Navštívil nás také pan
Daniel Vydra, komiksový scénárista, který
zapojil děti do vytváření komiksů. To jsme
si to s dětmi při našich setkáních užili! Nejen knihovna, ale i budova celého úřadu se
otřásala aplausem, nadšením, tu smíchem,
tu ztichla v napjatém očekávání dalšího…
Mám také pěkné vzpomínky na proud lidí,
kteří se letos přišli podívat na naše výstavy. A že nebyly jen tak ledajaké! Vždyť nejen krásné fotografie pana Semotána, ale
i skvělé kresby Míši Dvořákové, ručně dělané loutky čarodějnic paní Šoporové či stará platidla ze sbírky našeho příznivce sklidily zasloužené uznání a velký ohlas. Nyní,
až do ledna 2017, jsou pro Vás opět po roce nachystané betlémy, které jsou tentokrát
umístěny v prostorách knihovny.
Pustily jsme se i letos s paní knihovnicí a jejími kolegyněmi a kolegy do několika ak-

Pozvánka:

ADVENTNÍ KONCERT
Evangelická kaple Strmilov
18. 12. 2016 od 17,00 hod.
Vstupné dobrovolné
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cí pro dospělé. Lednový tříkrálový koncert
všechny dospělácké akce zahajoval. Rok se
s rokem sešel a my se můžeme těšit na další z řady „smetanovských“ excelentních vystoupení, i tentokrát na osvědčenou Rybovu mši vánoční, která nikdy nezklame
a doufáme, že si návštěvníci při jejím poslechu opět trochu odpočinou. K odpočinkovým aktivitám bych přiřadila i velice úspěšné relaxování s hudební terapeutkou Evou
Sádlíkovou, která dovede díky svému hraní
na roztodivné nástroje řádně protrhat stresové krunýře a přispět k uvolnění těla i duše. Snad nás opět navštíví i v příštím roce.
A konečně relaxačně pojatý hudebně-zábavný pořad s ŽASem v kinosále! Vždyť
i tudy se naše knihovnice spolu s úŽASnou
partou odvážných žen a jednoho muže,
cestou několikaměsíčního zkoušení a práce na všech možných frontách ubírala, aby
spolu se všemi a také s jedním pomohly(i)
vyloudit úsměv na tváři mnoha návštěvníků. Tož, snad si tedy lidé dopřáli odpočinku i tam a ŽASový spolek jim všem děkuje
za podporu a unikátní odezvu.
Abychom přišly s troškou do mlýna
i ve vzdělání dospělých, uspořádaly jsme také pro ně odborné semináře. Úspěch mělo
povídání o bylinkách, ale zejména seminář
na téma „Život bez manipulace“, na kterém
přednášela paní Paed.Dr. Drahomíra Blažková a paní Mgr.Jaroslava Sedláková Ph.D.

Nejnovějším a nejvíce propíraným projektem v knihovně je nyní ten s tématikou strmilovského podzemí a místních pověstí. Díky grantu T-mobile „Mluvme spolu“ získali
členové strmilovského „podzemního“ týmu
pomoc ve výši 100 000,- Kč nejen na úpravu
podzemních prostor pod sv. Trojicí na náměstí, ale i na další s tím spojené aktivity.
Co je však důležité: nyní spolu díky zajímavému tématu nenásilnou formou mluví lidé
všech věkových skupin – seniorky, senioři,
děti z mateřské i základní školy, rodiče a jejich děti a jejich tvoření se krásně prolíná
všemi směry. Ale také historie prostupuje
současností na mnoha místech Strmilova.
Je to báječné dobrodružství, které možná přinese velice zajímavý výsledek. Ale to
si ještě necháme pro Vás na příští rok jako
překvapení. Ono to totiž bude překvapení
i pro všechny čtyři členy tvůrčího týmu, který v tomto projektu figuruje a vymýšlí a realizuje vše potřebné.
Takže na závěr vzkaz pro všechny spřátelené od knihovny a její knihovnice: Veliké díky za Váš čas, energii, popřípadě sponzorství
a tvůrčí potenciál, který jste spolu s námi vydali na podporu vzdělání, relaxace, četby, kultury, turistiky a všech možných cest komunikace! Ať se to daří nám všem i v roce 2017!
Vaše Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově
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Křížovka
HRADECKÝ RODÁK
JOSEF ŠTĚPÁN CLAUDIUS,
KAPLAN V J. HRADCI.
V ROCE 1836 SE STAL KRONIKÁŘEM
MĚSTA. PO PRVNÍM HRADECKÉM
HISTORIKOVI
BYLA JIŽ V ROCE 1926
NÁSTROJ
ŽNEČKY POJMENOVÁNA ULICE...
1. ČÁST
TAJENKY

ZNAČKA
TĚLOCVIČNÁ KANCELÁŘ.
POLOHA
POTŘEB

PRACOVNÍ
TRESTAN.
TÁBOR
V SSSR

JAPON.
SÍDLO
(OSTROV
HONŠU)

CYKLOHEXANON

PRVEK
SITUAČNÍ
KOMIKY

OBCHODNÍ
DŮM

VĚTROVKA

ŘÍM. ČÍSL.
1

STISKACÍ
KNOFLÍK
VZÁCNÝ
(LAT.)

CHEM. ZN.
DRASLÍKU
PRAVÍTKO
(ZAST.)

NEMOCNÝ
(NĚM.)
INIC. HERCE
GOLDFLAMA

ZLOM

ČÍNSKÉ
ŽEN. JMÉNO
INIC. SKLAD.
EBEMA

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK
NĚMECKÝ
SOUHLAS

CENINA

POSVÁTNÝ
BÝK
100 KG

5. ČÁST
TAJENKY
DĚTSKÝ
POZDRAV
NĚM. KARET.
HRA

ZKR. PRO
TIT. DOKTOR

ORÁNÍ

POPĚVEK

ASIJSKÉ
POHOŘÍ

KOST
(ANATOM.)

Č. SKOKAN
NA LYŽÍCH
KONZERV.
KOUŘEM

CHEM. ZN.
URANU

SPÁNEK

OTEC
(KNIŽ.)
LICHOKO- JUPITERŮV
PYTNÍCI
MĚSÍC

SLOVEN. REP.
STŘEDOVĚKÁ
STŘÍBRNÁ
MINCE
VELKÁ CENA
(ANGL. ZKR.)
TITUL. TUNIS.
VLADAŘE

SPOL. TANEC
FIN. PŮVODU
AVŠAK

PŘEDCHŮDCE
DUKLY
STARŠÍ
VZTAŽ. ZÁJM.

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

OZN.
MOUKY
OBČANSKÝ
VÝBOR
HAROLD
LLOYD
CHEM. ZN.
SÍRY

NEJSTARŠÍ
PŘEKL. BIBLE
ZÁPAD

CELNÍ KÓD
ESTONSKA
OXID
SIRNATÝ

ŠLECHT.
PŘÍDOMEK

VELCÍ

SLADIDLO
VYRÁBĚNÉ
Z ŘEPY

2. ČÁST
TAJENKY

SÍDLO
V AUSTRÁLII

VESLAŘSKÝ
KLUB

CHEM. ZN.
ZIRKONIA

RUSKÝ
SOUHLAS

VÝCHOVA

ODHADNUTÍ

CHVAT

LAPONEC

ZLATO
(FRANC.)

OBILÍ
(ANGL.)

ŠPÁDOVÁ
KARTA
SPZ HR.
KRÁLOVÉ

ŽENSKÉ
JMÉNO

ATOM
PŘEDÁVAJÍCÍ
ELEKTRON

SPZ
JIHLAVA

NĚM. MUŽ.
JM. (RUDOLF)
NAKAŽ. KOŽ.
CHOROBA

JEDEN
(ITAL.)

DOSLOV

INICIÁLY
REŽIS.
TROŠKY

ULICE
(FRANC.)

4. ČÁST
TAJENKY

OROČ

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

OBRATNÝ
KOUSEK

PODPRSENKA (ANGL.)
POBÍDKA
KONĚ (ŘÍDCE)
VZÁCNÝ
PLYN
TUNA

3. ČÁST
TAJENKY

VELKÁ
PROSTORNÁ
MÍSTNOST
METR
PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

NÁPOVĚDA:
LO, DARU, DONOR, EE,
ÍDA, BRA, GOI, RUE, IO,
NĚ, CORN

Provoz kanceláří MěÚ Strmilov o Vánocích
Městský úřad Strmilov upozorňuje
na změnu úředních hodin o Vánocích:
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme
do čtvrtka 22. 12. 2016. 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 23. 12. 2016
do 31. 12. 2016 budou kanceláře Městského úřadu Strmilov uzavřeny.
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
Provozní doba ukončena v pondělí 19.
12. 2016. Provoz bude zahájen v pátek
6. 1. 2017.
Knihovna Česká Olešná
Provozní doba ukončena v pondělí 19.
12. 2016. Provoz bude zahájen v pátek
6. 1. 2017.
Sběrný dvůr Strmilov
Sběrný dvůr Strmilov bude v sobotu 24.
12. 2016 uzavřen. Ve čtvrtek 29. 12.
2016 bude sběrný dvůr otevřen od 13.00
do 17.00 hod. V sobotu 31. 12. 2016 bude sběrný dvůr Strmilov otevřen v době
od 09.00 do 11.00 hod.
Sběr plastů - ve čtvrtek 5. 1. 2017.

PO 19. 12. 2016 OTEVŘENY

UZAVŘENA

Knihovna
Česká Olešná
UZAVŘENA

ÚT 20. 12. 2016 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ST 21. 12. 2016 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ČT 22. 12. 2016 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

PÁ 23. 12. 2016 UZAVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

SO 24. 12. 2016 Štědrý den

UZAVŘENA

UZAVŘENA

NE 25. 12. 2016 1. svátek vánoční

UZAVŘENA

UZAVŘENA

PO 26. 12. 2016 2. svátek vánoční

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ÚT 27. 12. 2016 UZAVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ST 28. 12. 2016 UZAVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ČT 29. 12. 2016 UZAVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

PÁ 30. 12. 2016 UZAVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

SO 31. 12. 2016 Silvestr

UZAVŘENA

UZAVŘENA

NE 1. 1. 2017 Nový rok

UZAVŘENA

UZAVŘENA

PO 2. 1. 2017 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ÚT 3. 1. 2017 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

Den

kanceláře MěÚ Strmilov

KVM Strmilov

ST 4. 1. 2017 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

ČT 5. 1. 2017 OTEVŘENY

UZAVŘENA

UZAVŘENA

PÁ 6. 1. 2017 OTEVŘENY

OTEVŘENA

OTEVŘENA
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Jak získávat
informace o dění
ve městě?
Nechodíte denně na webové stránky
města Strmilov a přes to chcete být aktuálně informováni o dění v našem městě a v místních částech.
Přihlaste se k odběru E-NOVINEK, které
Vám budou zasílány na Váš e-mail.
Vyplněním kolonky Váš e-mail a odesláním
formuláře budete zaregistrováni do databáze odběratelů e-novinek.
Registrační formulář naleznete na webových stránkách města Strmilov:
http://www.strmilovsko.cz/
Je umístěn na titulní straně vpravo nahoře.
Mobilní aplikace je ke stažení na titulní
straně v levém sloupci na webových stránkách města Strmilov:
http://www.strmilovsko.cz/
Milena Sedláková
MěÚ Strmilov
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