Strmilovské

březen 2017

NOVINY
ČTVRTLETNÍK

Kores Europe s. r. o.

- největší zaměstnavatel ve Strmilově
V loňském roce oslavila firma dvacáté výročí
působení ve Strmilově. Letos firma Kores Europe s. r. o. oslaví 130 let existence. Požádali
jsme o několik informací současného ředitele a jednatele ing. Tomáše Říhu.

Do Koresu jsem nastoupil před rokem a půl.
Pocházím z Třeboně, kde mám manželku a dvě
malé děti. Po střední škole jsem vystudoval
technickou univerzitu v Praze. Pracovní zkušenosti jsem nasbíral například u firem Robert
Bosch v Českých Budějovicích, u TT Liberec,
OLHO Technik Klatovy či Magna Cartech České Velenice. Poté jsem strávil 9 měsíců na mateřské dovolené a od listopadu 2015 pracuji
pro firmu Kores ve Strmilově. Nastoupil jsem
na pozici vedoucího výroby a po osmi měsících
jsem byl jmenován do funkce ředitele a jednatele výrobního závodu Kores ve Strmilově.
Prosím o krátké představení firmy Kores
Europe.
Kores Europe je jediným výrobcem lepících tyčinek v ČR, ročně jich vyrobíme okolo 10 mil. ks
a z toho se 20% prodá v ČR. Z pohledu českého trhu je lepicí tyčinka nejznámějším produk-

tem značky Kores. Další významnou položkou
jsou popisovače - markery, kterých ročně vyrábíme přes 4 mil. ks. Další výrobní produkty vyráběné ve Strmilově jsou suchá korekce,
razítkové podušky, razítkové barvy a mnoho
dalších. Firma Kores prodává mnoho dalších
druhů kancelářských potřeb nejen vlastní výroby. Od 1. 1. 2017 se změnil název na Kores
Europe s. r. o., centrála zůstává ve Vídni, ve Strmilově je výrobní závod vč. logistiky a ostatních oddělení jako controlling, nákup, kvalita,
technický a chemický vývoj. Obchodní a marketingové oddělení je v Praze. Další výrobní
závod je v Mexiku včetně poboček v Kolumbii a Venezuele, které se specializují na centrální a Latinskou Ameriku. Firma Kores Europe
zaměstnává v Praze a externím skladě jedenáct lidí, ve Strmilově okolo 90 lidí. Více jak
polovina jsou pracovníci výroby, ostatní jsou
THP pracovníci. Mzdové ohodnocení pracovníků ve výrobě se odvíjí od norem a jejich plnění. V roce 2016 jsme přijali celkem 9 nových
zaměstnanců. V roce 2017 počítáme s navýšením výrobních zakázek a tím i prodejem.
S ohledem na vyšší množství výrobních zakázek plánujeme přijmout dalších 3 až 5 pracovníků do výroby.
Jaké máte plány do budoucna?
V nedávné době byla dostavěna logistická hala v areálu firmy. S ohledem na bezpečnost
jsme loni nainstalovali novou technologii
na stáčení louhu. S ohledem na nedostatečné
kapacity současné skladovací haly plánujeme
výstavbu nové logistické haly v areálu firmy.
Ve spolupráci s výrobním závodem v Mexiku
a centrálou ve Vídni se snažíme vyvíjet nové
produkty tak, abychom byli stále konkurenceschopní na trhu kancelářských potřeb.
Co děláte pro životní prostředí ve Strmilově?
Firma Kores Europe je certifikována dle ISO
14001:2005. Naše výrobky neobsahují žádné
zdravotně závadné látky. Veškeré zpracovávané suroviny jsou již od dodavatelů potvrzené
jako nezávadné a náš chemický vývoj vše pečlivě kontroluje.
(Dokončení ze strany 2)
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Kores Europe s. r. o. - největší zaměstnavatel ve Strmilově
Na životní prostředí klademe velký důraz
a mohu ujistit, že děláme maximum pro dodržování všech předpisů.
Jak spolupracuje Kores s městem Strmilov?
Několikrát jsem měl možnost se s představiteli
města sejít a vztahy jsou na standardní úrovni. Zatím jsme neřešili žádný závažný problém.

Podporujete školu, zájmové organizace
případně spolky?
Snažíme se vyjít vstříc žádostem o podporu dětských dnů, plesů a sportovních soutěží a pokud obdržíme žádost, připravíme balíček s Kores produkty. Naše marketingové
oddělení v Praze úzce spolupracuje s něko-

lika nadacemi a podporuje je.
Závěrem bych chtěl všechny ujistit, že celý
management firmy Kores Europe udělá vše
pro to, aby firma prosperovala a zachovala
tak vytvořená pracovní místa pro občany
Strmilova a blízkého okolí.

chyní – takzvaná splašková voda. Tato splašková voda bude
v kopcovitém terénu města tlačena několika čerpacími stanicemi do hlavní přečerpávací stanice u Hamerského potoka
proti nové hasičské zbrojnici a odtud bude tlačena ulicí Brana
přes Náměstí na počátek Jiráskovy ulice, kde bude napojena
na stávající řad do čističky.
Protože i stávající čistírna odpadních vod je vzhledem ke svému stáří a použité technologii v havarijním stavu a její oprava k plnění stávajících norem a limitů již není možná, bude se
v rámci této akce stavět v areálu stávající čističky také nová
čistírna odpadních vod vybavená nejmodernějšími technologiemi, do které se po dokončení kanalizace svede veškerá
splašková voda z celého Strmilova a stávající věže staré čističky budou zbourány.
Přestože umístění nové čističky do stávajícího místa je kritizováno (je to na kopci, musí se přečerpávat apod.), jde ekonomicky o zdaleka nejvýhodnější řešení. Jsou zde totiž vybudovány všechny potřebné sítě jako je voda a elektřina a je zde
přístupová silnice i zabezpečení proti povodni. Na uvažovaném místě pod Strmilovem u obchvatu by bylo vše mnohem
dražší, protože by se musely napřed odtěžit tisíce m3 měkké
zeminy, zavézt tisíci m3 nového materiálu, udělat opatření proti vodě, protože je to v záplavovém území, udělat novou příjezdovou komunikaci a přivést elektřinu a vodu. Ale
i při této variantě by se muselo po trase nové kanalizace přečerpávat a navíc by se muselo přečerpávat vše, co nyní teče
do stávající čističky a to Jiráskovou ulicí nahoru na Náměstí.
Do nové kanalizace se musí podle zákona připojit všechny
domy v řešeném území a je to nutné i pro splnění podmínek
dotace. Město Strmilov zajistilo pro všechny přípojky v rámci
rozšíření kanalizace společné Územní rozhodnutí odboru výstavby Městského úřadu Jindřichův Hradec a to na celé pří-

pojky, tedy na veřejné i soukromé části přípojek. V souladu
se stavebním zákonem již tyto jednotlivé stavby nevyžadují žádné ohlášení ani stavební povolení a lze je provést
na základě tohoto společného územního rozhodnutí. Není
to takto běžné, většinou si musí každý na svojí přípojku nechat vypracovat projekt, požádat stavební úřad o povolení
a po vybudování si nechat přípojku zkolaudovat. Toto vše
u nás odpadá. Ale i tak musí každý počítat s tím, že přípojka bude něco stát a to hlavně tam, kde je dům pod kanalizací a bude nutné domovní přečerpávání a také tam, kde je
dosavadní kanalizace z domů vyvedena na opačném konci
domu, než kudy povede nová kanalizace.
Veliká finanční pomoc pro připojované domy bude i v tom,
že jsme zajistili dotaci i na všechny přípojky, které vedou
po veřejném pozemku až k soukromým parcelám. Tato veřejná část bude budována a plně hrazena městem, takže
vlastníci domů už nebudou pořizovat a hradit celou přípojku od kanalizačního řadu, jak tomu bylo až do loňského roku, ale jenom část přípojky na svém pozemku.
Po výběru dodavatele na celou tuto stavbu budete dál pravidelně informováni o termínech a dalších důležitých záležitostech, abyste mohli svoje práce koordinovat s celou
stavbou a aby vás tato akce co nejméně zatěžovala. Zatím
je předpoklad, že se budování celé akce zahájí v druhé polovině letošního roku.
Závěrem bych chtěl požádat a poprosit všechny, kterých se
bude rozšíření kanalizace týkat, aby byli vstřícní a trpěliví,
protože tato akce zasáhne do života velké části strmilovských občanů a to jak rozkopanými ulicemi, špatným přístupem a příjezdem k domům, ale také finančně na vybudování přípojek.
Jaromír Krátký, starosta města Strmilov

Petr Vinkler a Tomáš Říha

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Strmilovských novin bych vás chtěl blíže seznámit s největší připravovanou investiční akcí v dějinách
Strmilova a tou je „Rozšíření kanalizace, přípojky a nová
čistírna odpadních vod ve Strmilově“.
Po mnohaletém úsilí o získání větší dotace se podařilo
na tuto akci v rozpočtové hodnotě 88 milionů korun zajistit dotaci ve výši 66 milionů. Protože město Strmilov má
v současnosti na svých účtech kolem 18 milionů korun, nebude to s rozumným úvěrem se splatností na více let ekonomicky nikterak neúměrné zatížení městského rozpočtu
a budou se moci dál provádět menší a důležité akce ve Strmilově i v místních částech.
Větší problém ale vidíme ve vlastní realizaci tohoto velikého díla a v problémech, které to způsobí majitelům domů
a rekreačních chalup v řešeném území Strmilova. Jde o část
od Popelínské ulice směrem na jih a západ, to jsou ulice Nad
Kamenitým, Sportovní, Tyršova, Zahradnická, Dlouhá, Nová, část ulice Studenská, Náměstí, Pod Farou, Obcizna, Nivka, Příkrá, Příhon, Brana, Pivovarská, Kunžatecká a část
Hradecké ulice. To znamená všech domů, které jsou zatím
odkanalizovány do potoků a ne do čističky, nebo nejsou odkanalizovány vůbec. Zbývající část Strmilova, to je Popelínská ulice a dál na západ až k Novému sídlišti, větší část Studenské ulice a Jiráskovy ulice se tato akce netýká, protože
domy v tomto území jsou již odkanalizovány do čističky.
Jak již jsem v úvodu uvedl, bude se dělat nová oddílná kanalizace, to znamená, že ze všech domů v řešeném území
budou dva vývody kanalizace. Do původního starého vedení kanalizace bude svedena povrchová voda včetně vody
ze střech domů a do nově budovaných kanalizačních řadů
bude svedena odpadní voda ze záchodů, koupelen a ku-
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Rozhovor s Václavem Koubkem
Jak, prosím Vás, tvoříte, podle nálady,
náhlého osvícení, nebo prostě jen tak?
Za vše může moje svobodomyslná povaha. Vstupuji jako neumětel do všech profesí a i když nakonec výsledkem je patvar,
jsem sám sebou překvapen, jak mě přetvořil a sebepoznal. Jednoduše nestálostí
a čirým amatérstvím dotahovat formu.
Hodně jste se točil kolem filmu, měl
jste nějaký režisérský vzor, který Vás
přece jen trošku ovlivnil?
Jiří Menzel-básník, Miloš Forman-naléhavost tématu, Felini-ulice a portrét človíčka, Bří Taviánové venkov a příroda.
Na jevišti i při koncertech zůstáváte stále hercem, klaunem a neodolatelným
vypravěčem, jehož historky dostávají
posluchače pod stůl. To už jste se narodil jako smíšek, nebo v něj dospěl?
Humor otevírá a báseň pracuje uvnitř nás.
Smíšek jsem byl už na devítiletce a pomáhal mi nahradit a improvizovat před nezvládnutou školní látkou. Stále narážím
na různé školmety, kteří mě chtějí formovat. Výsměch je možná hloupý, ale fungu-

je, což dokazuje, že nikdo nejsme dokonalý.
Vše nakonec končí u improvizace
Kdo je Vám nejbližší z divadelního a filmového prostředí a koho si opravdu
vážíte?
Na divadle mě berou komediální inscenace Dejvického divadla se symbolikou
např. Ucpaný systém, Černá díra apod. Jako loutkáře pak vynalézavé divadlo Drak.
U českého filmu Bohdan Sláma, ale můj
guru je Woody Alen.
Jak se naše politická kultura, či spíše
„nekultura“ projevuje ve vaší tvorbě?
A jak vůbec vnímáte našeho vyvoleného zemanského vůdce?
Já jsem byl nejvíc opuštěný a zpochybněný asi rok po převratu 89, kdy všichni byli
šťastni a plni víry, že již svět bude spravedlivý a bez příkoří svobodný a že už vlastně
nebudu mít co dělat, že zvítězí dokonalost a zbyde jen forma. Nuda, nuda a zas
nuda. Teď je ale doba hustá. Dříve jsem
vkleče řevem s harmonikou rozbíjel statický nepohyblivý svět a nyní vzpřímen
šeptem uklidňuji nervní anomálii chaosu

doby. Zklidňuji, relativizuji. Měnící se parlamentní systém v prezidentský sleduji se
zájmem. Cítím to, jako když otočíte tok řeky Ob, jak to zkoušeli kdysi v Rusku.
Bahno zvedne ode dna všude bordel ale
ale.. ale, co kdyby na místě byl místo tohoto sebestředného státník osvícený? Každá
změna je k něčemu dobrá, i když si loknem
trochu špíny, dostaneme protilátky.
Vesnický klub Chotěmice je další neuvěřitelný počin. Za to byste měl dostávat granty a dotace bez žádostí, takhle
přinášet kulturu na vesnici. Jak tohle
zvládáte?
Dokud jsem prodělával a doplácel, všichni se mi potutelně smáli. Teď konečně se
karta obrací a všichni hlupci se spikli. Píši
jako za bolševika stále odvolání na všechny státní úřady, co mi tam posílají kontrolu za kontrolou. Zoufám si, nespím, ale každého z nás jednou čeká, že vyjde ze své
anonymity a přijde na řadu. Špatné zákony
se mají porušovat, jen tak se změní, jako se
mění celá společnost. Underground žije!
Petr Vinkler
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Čerti mezi námi
Dovolte mi podělit se o radost nad dobrými věcmi, které se v našem malém městě
dějí v souvislosti s projektem „Strašidelný Strmilov aneb Za pověstmi do podzemí“. Našli se lidé napříč generacemi, kteří
svou náklonnost k obci vyjadřují tak, že se
zajímají o pověsti a báje s vazbou na Strmilov a místní části. V knihovně se nám

sešlo 60 textů, v kterých hlavní roli hrají postavy tajemné až strašidelné. Příběhy o lidech, zvířatech, obludách i čertech
se možná kdysi kdesi mohly a nemusely
odehrát. Jako námět k popovídání mezi
sousedy nám však velmi dobře postačí,
zejména pokud za nimi přijdete do místní
knihovny. Vzpomínáte na historky o pošťákovi s přezdívkou Večerníček? Pamatujete na pana Fialu, kterému v dětství elektrický proud upálil obě ruce? Podepisoval
se prý na poště nohama a nosil bochník
chleba na hlavě, když šel z nákupu. Jeho
chalupa už je zbouraná, ale lidé na něj nezapomněli.

Žáci 9.té třídy s čertem v knihovně

Kromě textů máme v knihovně připravené i obrázky dětí, malby pastelem i perokresby. Ve spolupráci s paní učitelkou
Mgr. Miroslavou Kolářovou ze základní
školy vznikla výstava ilustrací, na které se
podílelo 31 dětí. Malí keramici z mateřské
školky pod vedením Johanky Suchardové
vytvořili nádherného čerta páleného v žáru keramické pece. Místní dřevořezbář Jan
Hans Štebeták pro projekt vyřezal 3 čerty
na motivy strmilovských pověstí. Nyní sedí
v knihovně a když je nikdo neobhlíží, čtou
si. Přijďte se podívat, do konce března je
ještě necháme na výstavě. Poté se pomalu
začnou stěhovat do podzemí na náměstí.

A kdo chce vědět, co se chystá pod strmilovským náměstím, ať se přijde v sobotu
13. května podívat. Ve 14 hodin proběhne před svatou Trojicí sousedská slavnost
pro nebojácné. Kromě odvahy sestoupit 4
metry pod zem mezi čerty budete potřebovat jen dobrou náladu, smysl pro humor a chuť si hrát. Odměnou vám může
být sbírka pověstí v knižním vydání ilustrovaná místními tvořivými lidmi.
Realizace projektu je finančně podpořena v rámci grantové výzvy T-Mobile
Mluvme spolu pro rok 2016.
Jaroslava Sedláková

Strmilovští čerti z dílny Jana Hanse Štěbetáka

Čert dudák z Komornické hráze – z dílny keramického kroužku MŠ Strmilov, vedoucí Johanka Suchardová

již zmíněnými obcemi. Stal se jím bývalý policista s třicetiletou praxí, Karel Lojka ze Studené, který sloužil na zrušeném obvodním
oddělení PČR ve Studené. Třetím přínosem
je obnova a údržba kamerového systému.
V loňském roce proběhla výměna webkamery, jejíž obraz můžete sledovat na městských internetových stránkách www.strmilovsko.cz, a otočné kamery střežící náměstí.
Hlavní předností těchto kamer je, že jsou di-

gitální a s přísvitem. V tomto trendu pokračujeme i letošní rok. Již dnes jsou vyměněny
kamery u kulturního domu a u ,,Karlštejna.“
Tím, že se postupně mění analogické kamery za digitální, musela se posílit zároveň síť.
Na závěr pro případ potřeby, bych rád uveřejnil naše tel. čísla:
Strážník Rudolf Séč – 724 195 017
Strážník Karel Lojka – 606 924 614
Za MP Strmilov, strážník Rudolf Séč

Městská policie

Změny MP Strmilov
Loňský rok (2016) přinesl zásadní změny,
které se promítají do chodu MP Strmilov.
První změnou lze označit rozšíření území,
kde MP působí, a to na základě uzavření veřejnoprávních smluv mezi naším městem
a obcemi Střížovice, Zahrádky, Nová Olešná,
Bořetín a Horním Meziříčkem. Díky této skutečnosti přecházíme k druhému bodu a tím
je přijetí do pracovního poměru druhého
strážníka na půl úvazku, který je financovaný
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Spolky

Sbor dobrovolných hasičů ve Strmilově
Velice rád bych poděkoval jménem našeho
sboru celému zastupitelstvu města, v čele s panem starostou J. Krátkým, za jednohlasně schválené dotace, které umožňují
postupnou rekonstrukci hasičárny, údržbu
zásahové techniky, chod zásahového družstva, na podporu organizace SDH.
V roce 2015 se uskutečnila oprava fasády
z čelní strany a levého boku, zásahové místnosti, výměna oken za plastové a výměna
okapů vyšla celkem na 208.255,- Kč. Když
k tomu přičteme rozpočet ve výši 161.750,Kč na údržbu techniky a chod zásahové
jednotky, tak celková suma činí 370.005,Kč. Dalších 19.000,- Kč dostává přímo organizace SDH na činnost.

V roce 2016 se dokončila fasáda z pravé
a zadní strany, opravila se střecha nad garáží v celkové sumě 364.876,- Kč. K tomu
přičteme 133.990,- Kč na chod zásahové
jednotky a celková suma činí 498.866,- Kč.
Bohužel závodnímu družstvu SDH pomalu
dosluhovala závodní PS 12. I v tomto případě město pomohlo finančním příspěvkem 78.000,- Kč na nákup nové závodní mašiny a i v tomto roce jsme obdrželi
19.000,- Kč na činnost SDH. Takže závěrečná suma činí 595.866,- Kč. Když sečteme
závěrečně položky za rok 2015 – 2016, vyjde nám úctyhodná suma 984.871,- Kč.
Sami můžete posoudit, jak zastupitelé
města podporují hasičství ve Strmilově.

Ještě jednou děkujeme našim zastupitelům za tak silnou podporu.
Další část příspěvku se bude týkat našeho
sportovního družstva. I zde zahájím poděkováním firmě pana Stanislava Štěrby (DV
Štěrba), která nejen, že každoročně přispívá cenami na naše závody, ale i přispěla částkou 2.000,- Kč na nákup nové mašiny, děkujeme. A na závěr několik pozvánek
na hasičské akce:
3. 6. 2017 – Májová zábava
22. 7 2017 – Hasičské závody (THL)
1. 9. 2017 – Pouťová zábava
Za SDH Strmilov, Rudolf Séč

TJ Jiskra Strmilov z. s.
Činnost TJ Jiskra Strmilov je soustředěna
do práce jednotlivých oddílů.
Tenisté nemají v současné době žádnou organizovanou soutěž a tak trénují a pořádají turnaje za účasti vlastních hráčů i hráčů
z okolí. Vzorně se starají o tenisové kurty,
které za finanční podpory města a sponzorů stále vylepšují.
Volejbalisté pod vedením Jaroslava Emmera hrají okresní ligu. Každoročně pořádají
Velikonoční turnaj v místní hale.
Ženy cvičí v oddílech jógy a pilates. Cviče-

ním v malé tělocvičně se snaží dělat něco
víc pro své zdraví.
Svou členskou základnou i činností je největší fotbalový oddíl. Pod vedením Štěpána Přibyla a Petry Jahodové za pomoci
dalších členů připravují naše nejmenší zájemce o fotbal. Vzhledem k malému počtu
hráčů v kategoriích mladších a starších hráčů jsme se spojili s TJ Kunžak a společně
hrajeme krajské soutěže. U těchto mužstev
se do práce aktivně zapojil Sedlák Miloš
mladší. Hráči ve věku dorostenců hrají v So-

kole Studená. Okresní přebor hraje mužstvo mužů. V rámci přípravy na jarní sezonu
skončili druzí v okresním poháru. V sezoně
2015 / 2016 jsme dlouho hráli o možnost
postupu, což se nám ale nepovedlo. Podzim sezony 2016/ 2017 se nám výsledkově
nevydařil podle našich představ.
V červnu 2016 nám občanské sdružení
KRAFT zajistilo jednodenní fotbalovou akademii pod vedením bývalého hráče Sparty
a reprezentace Františka Straky.
Jednatel TJ Jiskra, Jiří Čermák

4. ročník turnaje ve stolním tenise
Ve středu 28.12. 2016 proběhl již čtvrtý ročník turnaje O pohár města Strmilov ve stolním tenise. Zúčastnilo se 23. místních i přespolních hráčů. Na prvním místě se umístil Vinkler, druhý skončil Lojka z Jilmu a třetí místo Svoboda ze Zahrádek. O občerstvení se tradičně
starali pan Urban s panem Tučkem.
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Ocenění dvou zakládajících členů ŽAS
Po ukončení představení spolku ŽAS v kině dne 26. 11. 2016
předali starosta a místostarosta města Strmilov u příležitosti
významných životních jubileí ocenění dvěma zakládajícím členům tohoto spolku. Jaroslav Emmer a Hana Přibylová obdr-

želi od vedení města „Plaketu města Strmilov s poděkováním
za dlouholetou a obětavou práci pro město“. Všichni diváci v sále
ocenili toto uznání bouřlivým potleskem.
foto: V. Semotán

Oslava MDŽ

TJ Jiskra Strmilov zve všechny ženy na cvičení Pilates,
které se koná každé úterý a čtvrtek
od 18.30 – 19.30 hod. v tělocvičně místní školy.

KINO OPĚT V PROVOZU
Zveme Vás na promítání českého filmu Anděl Páně 2,
které se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 od 18.00 hod.
v kinosále Beseda ve Strmilově. Vstupné 70,- Kč.

Kulturní kalendář:
Do konce března
		
24. 3. v 18.00
17. 4. v 18.00
5. 5. 2017 ve 20.30
6. 5. v 19.00
13. 5. ve 14.00
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Výstava„Strmilovské pověsti očima dětí
i dospělých“ , Knihovna Viléma Martínka
Divadlo Víti Marčíka, kostel sv. Jiljí
Koncert žesťového kvintetu Brasstet, kostel sv. Jiljí
Lampionový průvod z náměstí na hřbitov, ohňostroj
Václav Koubek, kinosál KD Strmilov
Sousedská slavnost:
otevření strmilovského podzemí

Rok uplynul a opět jsme se sešly s kolegyněmi ze Střížovic
na společné oslavě MDŽ. Tentokrát v sobotu, 11. března , ve střížovickém hotelu Hrádeček. Po staročeském uvítání chlebem
a solí jsme byly uvedeny do sálu, kde na nás čekaly nejen plné
stoly lahůdek, ale i všechny přítomné ženy. Byly jsme samozřejmě zvědavé co si na nás připravily za úkoly a kvízy, neboť bylo
dopředu jasné, že nám pěkně proženou nejen těla, ale i mozkové závity. Samozřejmě nezklamaly, takže bylo celé odpoledne
o zábavu postaráno. A aby toho nebylo málo, hudební duo Albatros nás neustále svádělo k tanci. V příjemné pohodě jsme se
prosoutěžily, protančily a prozpívaly až do večera, kdy jsme se
musely rozloučit. Ovšem všechny jsme se vzájemně ujistily, že
příští rok slavíme opět u nás!
ZO ČSŽ Strmilov

akce KK Strmilov 2017:
25. 3. 2017 - obranářský závod O pohár starosty města Strmilov
16. 4. 2017 - zkoušky podle MZŘ a NZŘ
18. 6. 2017 - zkoušky podle MZŘ a NZŘ

Bohoslužby
Bohoslužby o Velikonocích se budou konat v Betlémské kapli
sboru ČCE ve Strmilově následovně:
Na Velký pátek v 18 hodin a na Velikonoční neděli v 10 hodin. Rádi bychom Vás také pozvali na sederovou večeři, kterou chystáme na Bílou sobotu od 17 hodin na faře, předtím
od 15 hodin budou připraveny soutěže pro děti na farské zahradě. Předposlední neděli v dubnu 23. 4. se od 13 hodin konají již tradiční motorkářské bohoslužby pod vedením Jaroslava Pechara. Dopředu bychom také rádi upozornili na Noc
kostelů, která se koná 9. 6. a v našem kostele připravujeme
pestrý program pro velké i malé od 18 hodin.
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ŽAS a velký třesk
Takže: ten, kdo navštívil naše představení 25. - 26. 11. 2016 a i ti, co viděli alespoň
jedno z té dlouhé řady každoročních předešlých představení, která se uskutečnila
v kinosále Beseda ve Strmilově nebo i při
jiných příležitostech, určitě ví, o kom, nebo spíš o čem je řeč.
Pro toho, kdo toto slovo ještě nikdy v životě neslyšel a chtěl by vědět, cože název
skrývá, je zde vysvětlení. Do minulého roku to byla zkratka Ženského Amatérského Seskupení, dnes již nově Žertovného
Amatérského Seskupení, jehož členů bývá a zatím stále je kolem jedenácti až třinácti, a z toho jeden až dva muži a mnoho
žen. Tedy (i přes drobnou úpravu názvu)
pořád takové malé divadelní mnohoženství, než cokoli jiného.
Většina z našich diváků ovšem už za ta
léta zjistila, že už nejsme dámy ani pánové v telecích letech, i když to tak mnohdy na jevišti možná nevypadá. Dalo by
se tedy říci, že věk u divadelního „blbnutí“ nerozhoduje, jde spíše o mladost
duševní, která je k tomu potřeba. Takže

shrnuto a podtrženo: členky a členové
našeho seskupení jsou většinou bezvěcí (tedy myšleno bez věku) a mají v sobě hodně optimismu, odvahy, smyslu
pro humor, osobní nadsázky a schopnost udělat ze sebe ještě větší kopyto,
než všichni doufali.
Poslední vystoupení výše uvedené bylo takové netradiční, bez konkrétního tématu, vzpomínkové a víceméně výběrové. Mohli jste v něm vidět ukázky ze všech
předchozích vystoupení. Uzavřeli jsme
tak jednu etapu, kdy spolu ruku v ruce několik dlouhých let spolupracovali členové
celkem velice stabilního úžasného a tvořivého týmu. Nutno říci, že naše řady postupem doby střídavě doplňovaly a opouštěly i další kreativní duše, které velkým
dílem přispěly do vzniku pořadů, ale ten
původní základní tým si dlouhá léta držel
ohromnou pospolitost a až na drobné výměny tvořivých názorů nás nic nerozdělilo. Ačkoliv zkoušky a celé vznikání pořadu
bylo většinou hodně náročné, vždy nás
spojovala dobrá nálada, vysoká míra to-

lerance, tvořivost a chuť do blbnutí nejen
při zkouškách.
Posledním vystoupením jsme se symbolicky rozloučili hned se čtyřmi členy našeho souboru, kteří vždy byli těmi úžasnými pilíři v dlouholetém tvoření. Patří jim
veliký dík za jejich energii, čas, trpělivost,
umění vše převrátit ve „srandu“ a ohromný tvořivý potenciál, odevzdávaný při našich setkáních a vystoupeních.
Jak se bude činnost našeho ŽASu vyvíjet a jakou vůbec bude mít podobu, ještě sami nevíme a bude to tak trochu překvapení nejen pro naše diváky, ale hlavně
i pro náš spolek samotný. Vše se vyvíjí,
vzniká a zase zaniká za pochodu - jako
vždy. A změna je život. Uvidíme, co nám
další doba přinese.
Jedno je jisté. Díky Vám divákům vždy
mělo smysl do toho jít naplno. Byli jste
vždycky skvělí a děkujeme Vám za podporu a Váš smích.
Tak třeba někdy někde zas s naším spolkem ŽAS…
Vlasta Vondrušová
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Škola a školka

Co se děje v základní škole
V úvodu bych ještě ráda zavzpomínala
na zimu. Začátkem prosince jsme se s dětmi z 2. stupně vydali na výlet do předvánoční Vídně, díky panu učiteli Bastlovi jsme měli připravený krásný program a výlet jsme si
užili. Pokud jste se přes vánoční svátky vypravili do J. Hradce na náměstí Míru, mohli
jste si prohlédnout PET anděla, na jehož vytvoření spolupracovaly i naše děti pod vedením paní učitelky Kolářové. Sice nakonec
vypadal trošku jinak, než jsme očekávali, ale
byla to zajímavá zkušenost.
Na konci února proběhl Ples SRPŠ, ráda
bych poděkovala všem organizátorkám
za jejich skvěle odvedenou práci a také
bych chtěla pochválit žáky 8. a 9. třídy,
jimž se velmi dobře povedlo zatančit své
předtančení.

Přiblížilo se nám jaro a s ním i období
změn. Všichni vycházející žáci si podali
přihlášky na střední školy. Věřím, že budou bez problémů přijati k dalšímu studiu a nadále se budou úspěšně připravovat na svá budoucí povolání.
Nyní už se pomalu začnou nad svou budoucností zamýšlet i žáci 8. třídy. Aby se
člověk mohl co nejlépe rozhodnout, potřebuje sbírat informace. Takovým pomocníkem by měla být i beseda na Úřadu
práce s paní Vysokou, na niž se osmáci vydají 31. března.
V letošním roce jsou poprvé zápisy do 1.
tříd přesunuty na duben. U nás ve škole
přivítáme předškoláky v doprovodu rodičů ve středu 19. dubna mezi 13. a 17. hodinou. Aby se děti neobávaly neznámého

prostředí, připravili jsme si pro ně letos
novinku „Den s předškoláky“. Ve čtvrtek
23. března si k nám přijdou zasoutěžit
předškoláci z Mateřských škol ve Strmilově, Zahrádkách a Střížovicích. Odpoledne
bude následovat od 13 do 16 hodin Den
otevřených dveří, aby se do školy mohli
přijít podívat i rodiče budoucích prvňáčků, ale samozřejmě může školu navštívit
kdokoli, kdo má zájem si prohlédnout, jak
je škola upravená a vybavená.
V pátek 7. dubna se již podruhé zapojíme
do celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko!“. Všechny děti se opět vydají po Strmilově, aby pomohly s úklidem svého města. V loňském roce se akce vydařila, proto
věřím, že i v letošním roce budeme úspěšní.
Ludmila Plachá

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát
zrovna Vám? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo
o pomoc? Ve Vaší situaci Vám může pomoci Probační a mediační služba (PMS),
jejíž poradny v rámci projektu „Proč
zrovna já? II“ po celé ČR pomohly již 5
tisícům osob a dále pomáhají. Pomoc
mohou využít také obyvatelé Jindřichohradecka a Strmilovska. Služeb poradny,
sídlící v Jindřichově Hradci, může využít
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk, pohlaví či způsobenou újmu. Poradny Vám mohou pomoci
zorientovat se v trestním řízení, objasnit
Vaše práva, poradit s nárokem na náhra-
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du škody či s odškodněním. Součástí služeb je také poskytování psychické podpory při zvládání svízelné životní situace.
Na pracovnici poradny, bc. Kamilu Zabranskou, se můžete obrátit telefonicky na čísle +420 727 836 070, emailově na zabranska.pms@gmail.com, nebo
osobně na středisku PMS v Hradební ulici
43/I.v Jindřichově Hradci. Poradenské hodiny bez objednání jsou ve dnech pondělí
a pátek od 9:30 do 11 hodin a v odpoledních hodinách od 12:30 do 14 hodin.
V Jihočeském kraji fungují poradny dále
v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích a Písku.
Nemějte obavy se na poradny obrátit,
profesionální a citliví poradci poskytují

své služby naprosto diskrétně, bezplatně a jsou připraveni pomoci Vám při řešení následků trestného činu.

Bc. Kamila Zabranská
Poradkyně pro oběti v rámci projektu
„Proč zrovna já? II“
Probační a mediační služba
tel.: +420 727 836 070, www.pmscr.cz
email: zabranska.pms@gmail.com
kancelář: Na Hradbách 43/I.,
370 01 Jindřichův Hradec
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Fotogalerie - Betlémské světlo
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Knihovna

Knihovna v jednom „vohni“
Ano, v knihovně právě teď vládne peklo,
hluboký les, močáliska a i jiné takovéto
koutečky strmilovského světa, ve kterých
se odehrávají naše pověsti.
Tři krásně vyřezaní duboví čerti pana Štěbetáka v nadživotní velikosti nám krásně
knihovnu hlídají. Někdy až tak, že se lekne i samotná paní knihovnice, když na ni
po otevření dveří při příchodu do práce ze židle juknou. Jsou to čerti vzdělaní a už znají nazpaměť všechny příběhy,
sepsané novodobými autory, jejichž díla
jsou v knihovně rovněž vystavená. Ilustrace k pověstem celou expozici završují. Je
to takový předstupeň pekla. To pravé bude otevřeno na náměstí 13.5. a naši rohatí vzdělanci tam i se svými znalostmi brzo
poputují. Uvidíme, jak se jim bude v nově
upraveném podzemí líbit a jak se tam bude líbit Vám, návštěvníkům.
V únoru jsme odměnili děti 5., 6., a 9. třídy
ze ZŠ, které se účastnily výtvarné soutěže
na téma „pověsti“. Mohly si tak za své výtvory odnést čertíka na památku a něco
dobrého na zub.

Letos nás čeká ještě mnoho dalších zajímavých akcí. Kromě tradičních besed s dětmi
máme pro ně připraveno i jedno setkání
na téma řemesla a přijede o nich prvňáčkům a druhákům 4.5. zábavnou formou
povídat paní Klára Smolíková, česká spisovatelka, scenáristka komiksových příběhů,
publicistka a velmi činorodá lektorka.

O Velikonocích, v pondělí 17.4. v 18.00 hodin, bude na pořadu další koncert v kostele sv. Jiljí, tentokrát se nalaďte na úžasné

Místní části města

Karneval v České Olešné
V sobotu dne 11. února od 14 hodin proběhl za přispění okolních sponzorů v místní „Hospůdce u Pacholíků“ dětský karneval, přišlo se podívat a zaskotačit si asi
dvacet dětí, někteří s rodiči nebo s kamarády. Soutěžilo se o drobné ceny, tancovalo se v rytmu disco. Díky příspěvkům
od laskavých sponzorů měli děti občerstvení zdarma.
Těší nás, že organizátoři této akce nečekali s nataženou rukou na to, kolik jim obec
dá finančních prostředků, tak jak to běžně dělají jiné organizace, ale sami sháněli a oslovovali místní podnikatele a firmy
z okolí s prosbou o příspěvek. Hlavně obětují svoji práci a volný čas na to, aby se akce vydařila ke spokojenosti všech.
Trochu nás proto mrzí, že i přesto že v rozpočtu města jsou schválené prostředky právě pro takovéto dětské akce, nebylo toto dětské odpoledne z tohoto fondu
podpořeno. A věřte, že organizace, shástr.10

nění cen, výroba plakátů a vyzdobení sálu nestojí jenom spoustu času ale hlavně
i trochu peněz, které běžně okolní obce
na takovéto akce poskytují.
Závěrem chceme říci, že odpoledne se vydařilo, všichni byli moc spokojeni a tímto chceme poděkovat hlavně pořadatelům manželům Pacholíkovým, sponzorům
a všem, co pomáhali.
Za spokojené Českoolešáky
Jiří Hronek, Luděk Sztarsich
Fotil: Vojtěch Svoboda, Pavla Pacholíková

zvuky dechových nástrojů. Přijede k nám
žesťový soubor Brassted. Po virtuosním
lednovém vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Smetana při Tříkrálovém koncertu se opět máme na co těšit.
Připravujeme i několik dalších výstav,
z nichž jedna bude věnována panu Karlu Přibylovi in memoriam, nedávno zesnulému akademickému malíři, který svá
poslední léta prožil ve Strmilově a letos se
bohužel již nedožil svých 75 let.
V plánu je opět pozvání muzikoterapeutky a jeden další seminář s našimi zasvěcenými lektorkami.
Tak to je taková prozatímní ochutnávka
akcí, které proběhnou v nejbližší době,
které knihovna pořádá nebo při kterých
bude moci knihovna asistovat.
Těšíme se na Vás při jakékoliv z těchto
příležitostí a samozřejmě i při setkání
přímo u nás v knihovně při vybírání pěkných knih.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

BŘEZEN 2017
DNEŠNÍ VELKOLEPOU PODOBU
ZÍSKAL JINDŘICHOHRADECKÝ
ZÁMEK VE 2. POLOVINĚ 16. STOLETÍ
POD VEDENÍM ITALSKÝCH
ARCHITEKTŮ. V TÉ DOBĚ VZNIKLO
NOVÉ ADAMOVO STAVENÍ,
NÁSTROJ
ŠPANĚLSKÉ
KŘÍDLO, MALÉ A VELKÉ
ŽNEČKY
ARKÁDY A ZAHRADNÍ RONDEL...
2. ČÁST
TAJENKY

POUKÁZKA
NA ZBOŽÍ

HAROLD
LLOYD

KOŘEN
(ANGL.)

INICIÁLY
BAVIČE
IZERA

OZN.
AMPÉRU

TEČENÍM
VNIKNOUT

POZEMEK
PRO STAVBU

CHLUPÁČ
(FRANC.)
DECITUNA

OZNAČ.
PLOCHY
(HEKTAR)

POBÍDKA

HL. OBOR
PŮSOBNOSTI
CHEM. ZN.
SELENU

LIKÉR
Z ANÝZU
MET
BOD
V DŽUDU
NEBO
KARATE

ČINNOST
PRO ZÁBAVU
DOBRÝ
NÁPOJ

SEVER
SEVERSKÉ
MUŽ. JMÉNO

CHEM. PRVEK ZN. SB
ŽEN. ZPĚV.
HLAS

KŮŽE NA OBLIČEJI (mn. č.)
KOST
(ANATOM.)

INIC. SPIS.
KLOSTERMANNA
PÉŘOVÝ ŠÁL

PAPOUŠEK
PLANÁ
NÚBIJ.
BAVLNA

SHODNÉ
USEDAT

SLONÍ
ZUBY

KOVOVÁ
ODLÉVACÍ
FORMA

RIVAL

VENKU

POPRAVČÍ

24 HODIN

HAD Z KNIHY
DŽUNGGLÍ

KAZ
VE DŘEVĚ

DÍL

BAREL

LUDOLFOVO
ČÍSLO

3. SOLMIZ.
SLABIKA
JEDINEC OZN.
GENET.
ZMĚNOU
CHEM. ZN.
DUSÍKU

MLUVNICKÁ
KATEGORIE
OZN. JEDN.
SÍLY
1. ČÁST
TAJENKY

ŽÍRAVINA

UVNITŘ
PRÁZDNÁ

ANTILOPA

RUSKÝ
SOUHLAS

3. ČÁST
TAJENKY

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
JM. HERCE
SCHWARZENEGGERA

VĚŽ. IND.
STAVBY
ZABIJAČ.
POCHOUTKY

POSTOUPENÍ
POHLEDÁVKY
PLÁŽ

VEŘEJNÁ
MASARYKOVA ORGANIZACE
UNIVERZITA SPZ PRAHAMĚSTO

MAZLAVÉ
ZEMINY
(SLOV.)

INIC. REŽ.
LIPSKÉHO

PODNIK
V HLINSKU

SNAD

RUSKÁ
ŘEKA

DĚDIČNÝ
ZÁKL. ZNAKU
TURNUS
(SLOV.)

GRAFOMAN

OZNAČ.
LETADEL
INDONESIE

MENŠÍ
LOĎ

OZN. EL.
NAPĚTÍ
(VOLT)
TEN I ONEN

HAFANI

PRVNÍ
INDICKÝ
FILM

5. ČÁST
TAJENKY

CVIČNÁ
HUDEBNÍ
SKLADBA

OBRACETI PŮDU PLUHEM

PROTIPOHYB
U ŠERMU

VAZAL

LETEC.
SPOL.
USA

4. ČÁST
TAJENKY

BODÁNÍM
USMRTIT

ZÁPAD

MEZ. OZN.
SOUHVĚZDÍ
ERIDANUS

MPZ
RAKOUSKA
ODE DNE VYDÁNÍ (LAT.)
STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

CHEM. ZN.
SÍRY
PODPIS
ANONYMA

NÁPOVĚDA:
POILU, STUPY, KONTR,
CESE, ADATO, PK, ROOT,
KUDU, NAL, IPON, NEPA

TENTOKRÁT KŘÍŽOVKA O CENU.
První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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Přijmu pro chatový tábor

u KOMORNÍKU
pomocnou sílu na úklid.
Možnost i prodeje,
nebo nájmu ve stánku
s občerstvením.
Pro měsíc
červenec a srpen 2017.
Prosím volat 724 606 120.

1. dubna 2017 - DC Strmilov
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