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Zdeněk Kubák, podnikatel,
organizátor, politik, patriot…
Ve Strmilovských novinách postupně představujeme zajímavé lidi z okolí. Loni jsme představili nového římskokatolického faráře, pana Gumenického. V březnu byl hostem současný ředitel Koresu, největší firmy ve Strmilově, pan Říha. V červnovém čísle vám představíme
podnikatele a pokračovatele tradic nejstarší firmy ve Strmilově, patriota Zdeňka Kubáka.
Patriota především proto, že se ať již po škole nebo po vojně, vždy vrací do Strmilova, kde
zapustil kořeny. Zde taky po revoluci začal podnikat a podniká až do dnes.
Možná by naše čtenáře zajímalo, jak a proč
jsi začal podnikat?
Jedním z důvodů jsou velmi silné kořeny ve Strmilově. Jsme již pátá generace, která pokračuje v tradici tkalcovského řemesla ve Strmilově.
Můj prapraděda založil v roce 1870 první tkalcovnu. Ve Strmilově postupně vznikly další dvě.
V roce 1948 přišlo znárodnění a to přežila pouze ta naše. Můj otec tkalcovnu zachránil tím, že

se spojil s Ústředí lidové umělecké výroby, které
spadalo přímo pod Ministerstvo kultury. Spolupráce trvala po čtyřicet let a výrobu se tak podařilo uchovat. Po revoluci byla tatínkovi tkalcovna vrácena zpět v restituci. Společně se sestrou
Janou jsme založili veřejnou obchodní společnost a začali jsme v roce 1991 podnikat. V restituci nám byly vráceny jen budovy. Na opravy
a vybavení, které už nebylo k dohledání, jsme
si museli vzít úvěr. Rozjezd nového podnikání byl hodně složitý. Postupně se do firmy za-

pojoval můj syn Filip, který vystudoval SUPŠ
v Jihlavě (textilní výtvarnictví). Po skončení školy pokračoval ve studiu ještě jeden rok v Rakousku za podpory Ministerstva kultury. V roce
2010 předala sestra podíl mému synovi. Spolu
jsme založili komanditní společnost a podnikáme spolu dál. Řízení firmy po obchodní a marketingové stránce převzal Filip, já se zabývám
výrobou. Výrobní sortiment se příliš nemění.
Výrobky vyrábíme pouze z přírodních materiálů, převážně z vlny, bavlny a lnu. Nejžádanější
jsou vlněné přikrývky, které z 80 % prodáváme
na našem trhu, zbytek vyvážíme do zahraničí. Naše výrobky prodáváme prostřednictvím
různých designových obchodů po republice,
přes e -shop i přímo v tkalcovně. Účastníme se
i veletrhů a výstav. Baví nás i zakázková výroba,
která je pro nás zpestřením každodenní práce.
Vytváříme i vzory na přání zákazníka. Jako textilní poradce jsem vypomáhal u filmu Císařovy
nové šaty nebo u amerického filmu Wanted.
V poslední době se zákazníci vrací k přírodním
materiálům, dokážou ocenit ruční práci a kvalitu. Tím, jak jsme navázali na tkalcovské kořeny
a držíme postupy, materiály a kvalitu, se prosazujeme i v konkurenci průmyslové výroby a dovozu. Část produkce vyrábíme na stavech z roku 1936. Tyto stavy musíme udržovat, protože
nové technologie na naši výrobu nejsou vhodné. Naše vize je držet tkalcovské řemeslo ve Strmilově a pokračovat v tradiční ruční výrobě
z přírodních materiálů ve vysoké kvalitě. Ve firmě máme devět tkalcovských stavů, na čtyřech
je žakárský program na děrné štítky, které bohužel nikdo nevyrábí a proto máme na těchto
stavech pouze omezené možnosti vzorování.
Nejstarší, přes sto let starý stroj, je saské pásové
snovadlo, na kterém vyrábíme osnovy. Pracoval na něm i můj dědeček, proto mám k tomuto stroji osobní vztah. (Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulých Strmilovských novinách jsem vás podrobně informoval o veliké připravované akci „Rozšíření kanalizace,
přípojky a nová čistírna odpadních vod ve Strmilově“ a to
hlavně s tím, co to bude znamenat pro naše obyvatele.
Dnes bych vás chtěl seznámit s tím, jak tato akce pokračuje. Proběhlo velmi složité výběrové řízení na dodavatele
stavby. Nabídku ale podaly pouze dvě firmy a navíc nabídnuté ceny za dílo vysoce překročily rozpočtovou cenu, která
je i s celkovou rekonstrukcí silnice II. třídy a s vybudováním
části nového vodovodu ve výši 125 milionů korun. To by
znamenalo obrovské zadlužení města na dvacet let a zásadně by to omezilo na tak dlouhou dobu rozvoj města.

Proto jsme hledali další řešení, například zrušení stávajícího
výběrového řízení a vypsání nového. Všechno však bylo limitováno termínem Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
na doložení smlouvy s dodavatelem. Již jednou prodloužený
termín je do konce července 2017, jinak bude dotace 66 milionů zrušena. Do té doby se však nedá nové výběrové řízení
stihnout. Proto jsme znovu požádali SFŽP o prodloužení termínu. Vysvětlili jsme jim naší situaci a veliké finanční riziko
a oni nám doporučili udělat nové výběrové řízení na dodavatele s nižšími kvalifikačními požadavky. Ale hlavně udělat
nové výběrové řízení otevřené a jednokolové, kdy je předpoklad, že se přihlásí více firem a cena se sníží. Na to nám potom SFŽP prodlouží lhůtu na doložení smlouvy s vítěznou firmou podle naší potřeby.

Na základě tohoto ujištění zastupitelstvo města dne
15. 6. 2017 oficielně a přesně podle zákona zrušilo původní výběrové řízení a hned schválilo zadávací podmínky pro
výběrové řízení nové.
Všichni pevně věříme, že tak dosáhneme podstatně nižší
ceny za dílo a že potom už nic nebude bránit tomu, abychom ještě letos stavbu zahájili.
Mimo toto veliké dílo samozřejmě plánujeme a provádíme
několik dalších větších i menších investičních akcí ve Strmilově i v místních částech, ale o tom vás budu podrobněji informovat zase v příštím čísle Strmilovských novin.

(Dokončení ze str. 1)
Druhou firmou kterou řídíš, je firma
ARTTEXT výroba malých tkalcovských
stavů.
Ano, v této firmě vyrábíme ruční tkalcovské
stavy a také provádíme různé rekonstrukce a repasování starých tkalcovských stavů.
Nejvíce se na nás obrací různá muzea z celé republiky. Vyrábíme i kolovraty a další výrobky, které s tkalcovským řemeslem souvisí. Dále organizuji a vyučuji základy ručního
tkaní, pořádáme kurzy pro pokročilé nebo
kurzy předení na kolovrátku, plstění vlny,
tkaní na rámu. Kurzy máme akreditovány

mýšleli jsme, proč si podobnou nemůžeme
dát v Česku. Začali jsme se o tento obor zajímat a po zmapování trhu jsme zakoupili
italský pražící stroj na zelenou kávu. S pražením a prodejem čerstvě umleté kávy
jsme začali v roce 1994. Hned v následujícím roce jsme se zúčastnili Mezinárodního
festivalu kávy v Chudčicích. Na tomto silně
obsazeném festivalu, jsme získali stříbrnou
medaili za druhé místo. Dnes prodáváme
tři druhy kávy: Vysočina Gastro, Vysočina
Standard a před rokem jsme uvedli na trh
top výrobek Espresso Royal. Naši kávu rozvážíme po jindřichohradeckém a pelhři-

ní ve Strmilově. Chci, aby se v našem městě žilo lépe, a proto se v politice angažuji.
Byl jsem i u zrodu motorkářského klubu
ve Strmilově. Tenkrát nás ani nenapadlo,
že letošní motorkářské bohoslužby se zúčastní 180 motorek. Dalším velkým koníčkem je rybaření. Rád chytám ryby i v severských zemích.

Ministerstvem kultury ČR. V tkalcovně pořádáme i exkurze. Ministerstvem kultury
jsem byl oceněn titulem „Nositel tradic“. Toto ocenění nám pomáhá hlavně na evropských trzích.
Další obor, ve kterém podnikáš je pražení kávy.
Po revoluci jsme začali cestovat po Evropě, při svých návštěvách jsme s bratránkem
zjistili, jak dobrou kávu vaří v Itálii a přestr. 2

movském okrese. V posledních letech rostou nové pražírny jako houby po dešti,
dostáváme se na úroveň Rakouska nebo
Německa. Kvalitou i servisem si naše zákazníky držíme. Musíme sledovat jak ceny zelené kávy, tak i trendy ve spotřebě.
Angažuješ se i v politice a dalších spolcích?
V současném volebním cyklu jsem v zastupitelstvu i v radě města. Zajímá mě dě-

Jaromír Krátký,
starosta města Strmilov

Navazuješ na tradice i v pořádání kulturních akcí?
Rád vzpomínám na pořádání zábav a diskoték v „Mechu a kapradí“ v mládí. V současné
době pořádáme každý rok Tkalcovské slavnosti. Na přípravě se několik měsíců podílí
celá rodina. Je třeba zajistit různá umělecká
řemesla a ukázkovou ruční tvorbu. Musíme
připravit i tradiční módní přehlídky. Zajistit bohaté a atraktivní občerstvení, kvalitní
obsluhu atd. Na večerní kulturní program
se snažíme získat žánrové umělce a to není
levná záležitost. Na Tkalcovských slavnostech již vystupoval Vladimír Mišík, YO YO
Band, Ivan Hlas a v loňském roce vystoupily
tři regionální kapely.
Na závěr bych si dovolil pozvat všechny spoluobčany na Tkalcovské slavnosti, které se budou konat 2. září 2017. Můžete se těšit na tradiční bohatý program
a na večer jsme připravili vystoupení známého písničkáře Vladimíra Merty!
Petr Vinkler

ČERVEN 2017

Strmilov ožil pověstmi
Děti i dospělí vyprávěli a vymýšlelí příběhy,
které se prý staly nebo mohly stát, příběhy
pohádkové, tajemné i děsivé, o čertech, o divoženkách a divých honech, o pokladu…
Ale na podzim roku 1898 se Strmilovem šířila zpráva o nalezení skutečného pokladu.
Tuto událost vylíčil Ohlas od Nežárky, roč.
XXVIII, č. 46.
„Bohatý nález mincí středověkých učiněn
byl na brambořišti pana Michálka nedaleko
hřbitova sv. Ondřeje u Strmilova. Pan Michálek před dvěma léty dal zorati stezku, která
přes jeho pole vedla od silnice strmilovsko-kunžatecké… Když na témž poli kopány
brambory, narazil pod bývalou stezkou kopáč jednoho dělníka na hliněnou nádobu,
z níž vysypaly se mince… Na pokřik dělníkův sběhli se ostatní dělníci a dělnice a lidé
ze sousedního pole a v malé chvíli byl poklad
rozebrán. Dobrák majitel pole, churavý mlynář Michálek, ponechal každému, čeho mu
náhoda dopřála… Na místě hlubokého zádumčivého ticha nedaleko silnice, po níž Strmilované poslední cestu konají, jaký se ozýval jásot a jak vesele prozpěvovaly si dívčiny
vdavek chtivé, a mezi nimi mlynářova dcera, když kapsy své naplnily samými stříbrňáky! Pověst o pokladu několika tisíc mincí
roznesla se po Strmilově. Kdekdo chtěl mít
aspoň jednu minci. Povážlivější pamatovali však na to, aby nález byl náležitě oceněn

a co možná zachován. Zásluha přináleží obchodníku p. Čermákovi ml., jenž hned druhý den po nálezu 215 kusů mincí, náležejících p. Krafkovi, odevzdal zdejšímu muzeu
k prozkoumání, a p. Fr. Kubákovi, tkalci, který
asi 280 mincí zaslal muzeu království českého…“ Muzeum chtělo získat i ostatní mince,
ale noví majitelé se svého podílu na pokladu odmítli vzdát. Do Strmilova proto přijeli pracovníci muzea, aby si mince alespoň
prohlédli a zdokumentovali. Celkový počet mincí nemohl být stanoven, protože je
vlastnili i lidé z okolních obcí. Dr. Josef Novák prohlédl a zaznamenal u různých majitelů 611mincí, muzeum v Jindř. Hradci získalo 223 mincí a zemské muzeum (Národní
muzeum) 874 mincí. Mince odborně posoudil a roztřídil profesor Josef Smolík. (Památky archeologické a místopisné, díl XVIII,
1899, str. 363) Mince pocházejí ze 13. století, byly raženy v různých zemích, ale žádná
nepochází z Čech. Mezi 1708 posuzovanými mincemi je 35 různých typů, pouze jeden
brakteát (jednostranně ražená mince), 1213
mincí je hranatých, ostatní jsou okrouhlé.
Všechny mince kromě jednoho typu jsou
němé, nelze určit, ze které země pocházejí
a kterému panovníkovi patří, mnoho mincí
nemohlo být ani zařazeno k dosud známým
typům. Josef Smolík jednotlivé typy mincí
podrobně popsal a uvedl také, kolik mincí je

v zemském muzeu, v muzeu v Jindř. Hradci
a kolik kusů si ponechali různí lidé. Čtyři typy mincí byly dříve známy, mohly být proto
přisouzeny určitým panovníkům, císaři Otovi IV. (+1218), jedna mince uherskému králi
Ondřeji II. (1205 - 1235), 101 mincí je moravských, ostatní jsou německé. Moravské mince s nápisem WADIZLAVS náleží moravskému markrabímu Vladislavovi (+1222).
Podle těchto mincí se Josef Smolík pokusil
odhadnout, kdo a kdy poklad zakopal. Dávný majitel byl asi cizinec, který si mince přivezl z Německa, ve Strmilově mohl nějaký čas
pobývat a k německým mincím si zde přidal
mince moravské. Neznámý, tehdy velmi bohatý člověk peníze zakopal asi za panování markrabího Vladislava, jehož mince jsou
v nálezu nejmladší, to je ražené do roku 1222.
Svoji domněnku Josef Smolík zdůvodnil také
písemnou zprávou z roku 1255. Vítek z Hradce, syn zakladatele Jindřichova Hradce, se v ní
zmiňuje o tom, že jeho matka kdysi darovala
řádu německých rytířů strmilovský a děbolínský újezd. Preceptor Ludvík dar vrátil a Vítek
oba újezdy výměnou připojil ke svému panství. V této nejstarší písemné zprávě o naší obci je Strmilov uveden jako villa Ztremils.
Na závěr ještě otázka. Co se asi stalo s mincemi, které naši pradědové odmítli darovat
muzeu?
Libuše Kubáková

Světový den proti násilí na seniorech
Tento den si připomíná také Probační a mediační služba ČR (PMS), jejíž poradny pro
oběti pomáhají také obětem z řad seniorů. PMS ČR spolupracovala do konce dubna 2017 s celkem 2088 oběťmi trestných
činů, z toho se 101 seniory. Cílem celosvětových akcí, které se budou konat při příležitosti Dne proti násilí na seniorech, je zvýšit povědomí o palčivém tématu kriminality
a násilí páchaného právě na věkově starších
osobách. To bývá totiž veřejností často opomíjené a zůstává v mnoha případech nohlášené a neřešené. „V současné době dochází
ke zvyšování počtu trestné činnosti páchané
na osobách vyššího věku. Děje se tak i v důsledku stárnutí české populace. V tomto směru vítáme, že novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu
zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva“,
uvádí Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS.
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů, jak na svých střediscích
v 74 okresních městech ČR, tak v 55 speci-

alizovaných poradnách pro oběti. Obrátit
se na ně může každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný
a individuální přístup, informace o právech
obětí, poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu, doprovod důvěrníkem
na Policii nebo k soudu a v neposlední řadě i poradenství při žádosti o peněžitou pomoc. V Jindřichově Hradci byla poradna otevřena v lednu letošního roku a je občanům
k dispozici dvakrát v týdnu, a to v pondělí
a v pátek, kdy poradenské hodiny bez nutnosti objednání jsou dopoledne mezi 9:30
– 11 hodinou a v odpoledních hodinách
od 12:30 do 14 hodin. I mimo tyto hodiny
je však možné poradkyni Kamilu Zabranskou kontaktovat a domluvit si individuální
schůzku, a to na telefonu 727 836 070, nebo
na e-mailové adrese zabranska.pms@gmail.
com. Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nej-

různějších podvodů. „Starší lidé se často stydí
ohlásit trestný čin kvůli tomu, že jim ubližuje
někdo blízký, nebo proto, že naletěli nějakému
podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni tak, aby téma trestného činu dokázali otevírat a vzniklou situaci pomohli řešit“, doplňuje Bureš. Poradny pro oběti
PMS v předchozích letech vyhledalo 1500
osob starších 60 let. Senioři si do poraden
více než v polovině případů chodí pro právní informace, často si totiž nejsou jisti svými
právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora a pomoc. „Většinou stačí i prosté
vyslechnutí, přítomnost člověka, který se o ně
zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme
zprostředkovat i služby psychologa“, uzavírá
Bureš. Ani nejlepší poradce však nedokáže
pro seniory suplovat funkci rodiny a zájem
nejbližších. Poradny fungují v rámci projektu „Proč zrovna já? II“. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Co jsme Vám chtěli ještě říct, ale začalo pršet…
Tak, sláva! Čerti už jsou za mřížemi a záhadný hlas, který Vás neúnavně seznamuje s těmi nejčertovštějšími pověstmi Strmilovska, můžete už občas zaslechnout, jak se
line všemi otvory z podzemí, když se tam
někdo odváží na obhlídku a půjčí si klíč
na městském úřadu nebo v knihovně…
Sousedskou slavnost spojenou s otevíráním nově upravených podzemních prostor
jsme si opravdu užili. Nevím, jak Vy, mohu
to ovšem určitě tvrdit já, čertice Vlastice
a dále také další tři členové našeho tvůrčího týmu: divoženka Slávka, čerti Honzus Pilus a také Ondrus Mozkus, se kterými jsme
se společně rok scházeli nad různými nápady na úpravu podzemí a pilovali a pilovali, až jsme vše vypilovali do dnešní podoby. A prý si slavnost užívala i všechna další
přítomná strašidla, která Vás na slavnosti
provázela – tedy nejen do podzemí, ale některá prodávala čarovné sirupy a kouzelné výrobky, čmárala Vám po tvářích, tančila s Vámi či malovala a strkala Vás do pytlů.
Myslím, že radost měla i dobrá parta u stánků s dobrůtkami vlastnoručně připravenými šikovnými ženami. Váš zájem byl totiž
velký. Pro dobrou náladu Vám pověstné
písně vyhrávalo úžasné hudební duo. Navíc jste se mohli dozvědět i několik dalších
informací z bájí a pověstí nejen Strmilovska. Pokřtili jsme první strmilovskou knihu
pověstí čarovným sirupem z dílny Babuchy
Lektvarus. Máme velkou radost i z Vašeho
velice kladného čtenářského ohlasu. Co víc
si knihovnice ke sto letům zdejší knihovny může přát? Oslava radosti a ještě k tomu kniha! V jejím prapůvodním základu
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stojí práce kronikáře Viléma Martínka Strmilovského a jeho následovatelů, zejména později paní učitelky Libuše Kubákové,
která svou dlouhodobou sběratelskou prací (a též díky práci s dětmi v dřívější době
na základní škole) hodně ke vzniku dnešního sborníku přispěla. Knížku si můžete zakoupit v knihovně.
Déšť k nám na slavnost přišel tak nějak
akorát. Jistě bychom se s Vámi rádi veselili
do večerních hodin, ale v tom nejlepším je
někdy třeba opravdu přestat. Možná právě
proto, aby se mohlo pokračovat zase jindy
a o to víc se na to mohlo těšit.
A cože jsme to nestihli říct?
Tak hlavně to, že na slavnosti určitě nebylo vidět mnohé. Mnoho nápadů na samém počátku projektu. Mnoho peněz
k tomu, aby se nápady mohly uskutečnit
(stěžejních 100 000,- Kč z grantu od společnosti T-Mobile a dofinancovávání tisku
knihy a odborných prací od Města Strmilov). Sponzorské dary i dobrovolnická práce. Také mnoho lidí, zejména pracovníků
města, kteří pomáhali při realizaci (někteří
dokonce s nasazením vlastního zdraví při
pokládání velkých vytesávaných kamenných bloků do výklenků). Mnoho dětí se
svými učitelkami, které do projektu vstoupily díky ilustracím k pověstem a některé
dokonce sepsaly svoje vlastní (mohli jste
spolu s výtvory dospělých vidět na výstavě v knihovně a na chodbě úřadu). Docela
dost dospělých, kteří byli ochotni vyprávět
a něco pro ostatní sepsat a namalovat (přímo naše novotou vonící kniha pověstí je
ilustrovaná šikovnou Bárou Smejkalovou).

Mnoho podpory ze strany starosty a místostarosty. Mnoho trpělivosti, důkladnosti, zručnosti a řemeslnosti všech zúčastněných. Mnoho potřebného systematického
vedení a usměrňování nás rozlítaných čertů ze strany divoženky Slávky (týmové manažerské hvězdy). Mnoho schůzek tvůrčího
týmu. Mnoho volného času čertů umělců,
kteří podzemí vyšperkovali (Honzus sochami čertů, lavicemi, kotlem s rukou a Ondrus skvělými nápady v rovině osvětlení,
ozvučení a v neposlední řadě i prací na grafické úpravě sborníku). Jarda Pechar, jehož
dramaticky posazený hlas Vás provází během prohlídky podzemí. Za tím vším také
není úplně na první pohled k vidění ani
pan kovář Petr Soukup se svou chotí, jejichž divukrásné zvířecí potvůrky a různé
kovové součásti z kovářské dílny visí v podzemí. Jejich zábradlí nyní zachraňuje před
pádem návštěvníky do úplného pekla. Pánové Vrbenští, kteří instalovali elektroinstalace a ozvučení. Vladimír Semotán, který
věnoval orání, koudel a koňské žíně a další.
Vidět byly přímo na veselici některé členky
Českého svazu žen a ŽAS. Jedny prodávaly výborné pečivo a výrobky své i ostatních
členek, které vidět nebyly a druhé v maskách strašidel k nepoznání blbnuly na místě.
Takže ještě jednou: bylo to fajn celý rok! Díky za účast a pomoc všem!
Příště zase při něčem pěkném třeba opět
na zemi… se těší Váš čtyřčlenný tým: divoženka Jarka Sedláková, čertice Vlasta
Vondrušová, čerti Jan Štěbeták a Ondra
Semotán.
Foto: Vladimír Semotán
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Uvítání občánků
Ve středu 22. 2. 2017 byli uvítáni strmilovští
občánkové: Ondřej Slavík, Václav Závodský, Filip Vican, Nelly Mašková.
Ve středu 17. 05. 2017 byli uvítáni strmilovští
občánkové: Šimon Kopal, Tereza Holá, Daniel Nosek, Ondřej Beran.
Ve středu 14. 06. 2017 byli uvítáni strmilovští
občánkové: Jakub Vetiška, Sofie Toralová,
Celestina Kopečná, Amálie Hanzalová,
Štěpán Pilný.

LETNÍ KINO

promítání filmu Špunti na vodě,
v sobotu 29. 7. 2017 ve sportovním areálu
ve Strmilově, na hasičské louce

V kostele Sv. Jiljí ve Strmilově vystoupí 30. 9. 2017 od 19:00 hodin:

Jaroslav Svěcený - housle & Jitka Navrátilová - cembalo
Krásná kombinace houslí a cembala přináší úžasné zážitky všem posluchačům, kteří
mají rádi hudbu. Program koncertu je sestaven z děl světových i českých skladatelů.
Výbornou akustiku ve strmilovském kostele potvrdili v loňském roce pánové Brabec
& Hůlka při zářijovém koncertu. V letošním
roce jsme měli domluvenou Lenku Filipovou, která pro nemoc vystupování na ve-

řejnosti zrušila. Máme přislíben koncert
na rok 2018. Hledali jsme rychlou a kvalitní náhradu v osobě předního českého
houslistu Jaroslava Svěceného a Jitky Navrátilové. Část výtěžku z koncertu, stejně
jako v loňském roce, poputuje na zvelebení kostela. Vstupenky na tento koncert budou prodávány pouze v COOPu ve Strmilově na náměstí od srpna 2017

Škola a školka

Co nového ve škole
V termínu od 20. do 27. února proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Nedostatky, které byly zjištěny při inspekční činnosti, měly být odstraněny
do 31. května. Do tohoto data jsme upravili Školní řád, Školní vzdělávací program,
dále Školní vzdělávací program pro školní
družinu a vytvořili jsme Školní vzdělávací
program pro školní klub. To byly nejzásadnější dokumenty, které bylo nutné upravit
dle platné legislativy.
Na základě výsledků byla také přijata některá další opatření. Od nového školního
roku si agendu výchovného poradenství
převezme paní Mgr. Markéta Vyhnálková
a bude jmenovaná zástupkyně ředitele paní Mgr. Lenka Štěrbová. Za přispění zřizovatele se podařilo vyřídit zápis školního klubu
do Rejstříku škol a školských zařízení.
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Dojde i k personálním obměnám. Paní
Bc. Martina Nedbalová bude nadále pracovat jako vychovatelka školní družiny
a k tomu nově i jako asistentka pedagoga. Pan Zdeněk Nořinský se rozhodl odejít a na postu školníka ho vystřídá pan Prokeš. Ze školy také odchází paní učitelka
Mgr. Petra Grünnová, se kterou byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů. Ráda bych paní učitelce i panu školníkovi poděkovala za jejich práci u nás
ve škole a popřála oběma mnoho úspěchů na jejich nových pracovištích i v osobním životě.
V letošním roce jsme zkusili provoz školního klubu zejména pro dojíždějící žáky z 5.
ročníku a 2. stupně. Na mzdové náklady
nám přispěly obce Bořetín a Nová Olešná,
kterým tímto mnohokrát děkuji.

Loučíme se s našimi absolventy. Odchází
14 žáků. Všichni se dostali na školy, které si
vybrali. Moc jim všichni přejeme, aby byli
úspěšní nejen v přípravě na své budoucí
povolání, ale zejména v dalším životě.
Protože jsme měli ve škole potopu, tak
v létě budeme, kromě malování tříd a běžného úklidu, řešit i odstranění následků vytopení. Přes prázdniny se vše vyřeší
a v září potom kromě stávajících žáků přivítáme i 12 prvňáčků.
Na závěr bych chtěla popřát všem zaměstnancům, žákům i jejich rodičům krásné
a odpočinkové letní dny. Bylo by příjemné, kdybychom se v příštím roce mohli
věnovat pouze výchovně vzdělávací činnosti a nemuseli řešit různé anonymy, polopravdy i vyložené lži.
Ludmila Plachá, ředitelka ZŠ
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11. jarní dámská jízda
V sobotu, 20. května, jsme začaly ukrajovat první díl z druhé desítky naší „dámské autoturistiky“. Tentokrát mělo 14 posádek před sebou putování převážně naší
sousední Vysočinou. Hned za Studenou
na ně sice čekala objížďka, ale jelikož byla současně i poslední, všechny posádky
se s ní v pohodě vyrovnaly. Hned na jejím konci - v Mrákotíně - sjižděly směrem
na Řásnou a dál až ke hradu Roštejnu.
Odtud pak pokračocvaly do Třeště a dál
směrem na Pelhřimov. Hned na okraji města se jakoby vracely zpět na Jindřichův Hradec, ale v Ústrašíně odbočily
na Proseč-Obořiště, kde si udělaly malou procházku po parku v místním Domově důchodců, při které objevily i památný „Havlíčkův dub“. Pak již cestovaly
dále až ke hradu Kámen, kde bylo při procházce opět co obdivovat. Aby se při dal-

ší jízdě nenudily, musely popřemýšlet,
kdo ze slavných českých básníků se narodil v nedalekém Pacově, či jak široký
rozchod kolejí má úzkokolejka, která vede z J. Hradce do Obrataně. Přijít musely
třeba i na to, který slavný rod dal postavit
pomezní hrad v Chýnově. Cesta ubíhala a nakonec se všechny posádky dobraly cíle další etapy - Kozího Hrádku. Zde
si prohlédly nejen zajímavě zrestaurovanou zříceninu, ale vystoupaly i k nedaleké
Sokolské mohyle. Po této zastávce již nastal okamžik na cestu k domovu. Posádky
se stočily na jih a přes Turovec, Choustník
a Deštnou mířily směrem k J. Hradci. Ještě
musely uhádnout, jakže se správně jmenoval Čertův kámen, ze kterého se kdysi
dávala varovná znamení před nepřítelem,
v nedalekém Lodhéřově musely prokázat trochu zdatnosti při zdolávání schodů

12. ročník TURNAJE NADĚJÍ
Dne 27. 5. 2017 spolek hráčů cvrčka uspořádal 12. ročník TURNAJE NADĚJÍ. Tento turnaj se konal za podpory MĚSTA STRMILOV. Na cenách se dále podíleli - SPOLEK HRÁČŮ CVRČKA, LENKA
a MICHAL LOVĚTÍNSKÝ, DANA MURAWSKÁ, JAN VESELÝ, LIBA SUCHÁNKOVÁ a IVO BAHOUNEK. Turnaje se zúčastnilo 22 mladých
hráčů a hráček. Děti a mládež hráli ve třech věkových kategoriích.
V nejmladší věkové kategorii do 6 let hráli 4 hráči. Vítězství vybojoval Ondřej Jahoda. Na druhém místě skončil Sebastian Vácha a na třetím místě Aneta Kalíšková. Na čtvrtém místě skončila Emma Kubáková, které bylo v době konání turnaje 2 roky,
10 měsíců a 14 dnů. Je to druhá nejmladší účastnice, která přišla
na turnají nadějí ve cvrčkovi.
Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let hrálo 16 hráčů. Nejlepší hráčem v této kategorii byl Tomáš Jelínek. Na druhém místě
skončil Matyáš Bareš a na třetím místě skončil Daniel Našinec.
V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18 let si přišly zahrát
2 hráčky. První místo vybojovala Michala Lovětínská a druhé
míst obsadila Šárka Jahodová.
Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlové
za poskytnutí prostorů v hotelu Komorník a všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje.
Spolek hráčů cvrčka

k místnímu hřbitovu a potom již jen projely Hradcem, aby se vrátily zpět na místo startu - do Strmilova. Zde ještě splnily poslední úkoly ze zadání a pak již na ně
čekal „domovský“ hotel Komorník.
I letos jedna posádka vyrovnala rekord,
když dosáhla opět na plných 50 bodů. Jedna posádka vysoutěžila 49 bodů a jedna
48 bodů. Na pomyslnou „bramborovou
medaili“ si udělalo nárok hned 5 posádek
se 47 body. Dvě posádky obdržely 46 bodů
a jedna posádka pak 45 bodů. Dvě posádky vysoutěžily bodů 44 a i posádka na posledním místě získala slušných 39 bodů.
I když letošní jízda měla jisté úpravy oproti jízdám minulým, nic to neubralo na dobré náladě a pohodě jak ze strany posádek,
tak i pořadatelek. A věříme, že to tak zůstane i nadále!!
ZO ČSŽ Strmilov

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
4. 11. 2017 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2017
Tento turnaj není OPEN.
2. 12. 2017 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2017
Závěrečný turnaj Ligy 2017. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2017. Tento turnaj není OPEN.
6. 1. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2018
Úvodní turnaj Ligy 2018. Tento turnaj není OPEN.
3. 2. 2018 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXIII. ročník
Tento turnaj je OPEN.
3. 3. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
7. 4. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
5. 5. 2018 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 10. ročník
Tento turnaj je OPEN.
26. 5. 2018 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 13. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji
předpokládaná. Tento turnaj je OPEN.
POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích
plochách. Info: Sláva 607 907 978, www.cvrcek.4fan.cz
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SDH Strmilov
Sbor dobrovolných hasičů ve Strmilově,
si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny příznivce požárního sportu, na soutěž
v požární útoku,
konanou v sobotu 22. 7. 2017,
od 11.00 hod.
na hasičské louce. Po vyhlášení
soutěží, si bude
moc veřejnost,
hlavně děti vyzkoušet tuto disciplínu
na vlastní kůži. Tento den bude zakončen zábavou s reprodukovanou hudbou.
Po celou dobu trvání akce, bude občerstvení zajištěno.

Výsledné listiny z minulého roku:
Výsledky muži 2016
Tým

Koš Voda Rozdělovač Výstřiky

LP

PP Výsledný čas Body

1.

Chotěmice

3,72 8,08

12,56

16,11 16,62 16,86

16,86

20

2.

Stoklasná Lhota

4,30 8,41

12,79

16,27 17,14 16,93

17,14

17

3.

Slapy

4,25 8,34

12,68

16,39 17,14 16,96

17,14

17

4.

Bohdalín

3,98 8,52

12,68

16,34 16,99 17,36

17,36

13

5.

Žďár

4,15 8,52

12,37

15,94 17,44 16,91

17,44

11

6.

Dvorce

4,18 8,70

12,88

16,71 17,24 17,74

17,74

10

7.

Řepeč

4,31 8,58

13,44

16,95 17,65 18,01

18,01

9

8.

Kamenice nad Lipou 5,60 9,98

14,09

17,59 18,28 18,38

18,38

8

9.

Jaronice-Srubec B

3,87 8,35

12,69

16,40 18,50 17,66

18,50

7

10. Chýnov

4,23 9,19

13,57

17,12 18,18 18,51

18,51

6

11. Žďár B

4,10 9,48

13,56

18,01 18,53 18,86

18,86

5

12. Slapy B

3,98 8,92

13,23

17,03 18,70 19,21

19,21

4

13. Obora

4,76 9,93

14,34

17,97 19,59 18,43

19,59

3

14. Drunče

4,11 9,06

13,18

16,76 19,72 17,63

19,72

2

15. Božejovice

4,68 9,90

14,76

18,66 19,96 19,58

19,96

1

16. Zliv A

3,63 8,69

13,55

17,41 18,48 20,78

20,78

0

17. Zhoř u Tábora

5,57 10,23

14,28

17,87 18,33 21,83

21,83

0

18. Batelov

4,31 8,81

13,30

17,46 18,14 21,97

21,97

0

19. Krátošice

4,59 9,03

14,64

18,83 20,51 27,17

27,17

0

.

Strmilov

-

-

-

-

D

D

D

0

.

Heřmaneč

-

-

-

-

D

D

D

0

.

Český Rudolec

-

-

-

-

D

D

D

0

.

Ústrašice B

-

-

-

-

NP

NP

NP

0

.

Rybova Lhota

-

-

-

-

NP

NP

NP

0

.

Zdešov

-

-

-

-

NP

NP

NP

0

Tým

Koš Voda Rozdělovač Výstřiky

LP

PP Výsledný čas Body

1.

Dvorce

4,58 9,68

12,20

15,82 17,40 16,95

17,40

10

2.

Chotěmice

5,04 10,99

13,58

17,15 17,67 17,66

17,67

8

3.

Ústrašice

4,51 9,80

13,38

16,66 17,98 17,59

17,98

6

4.

Češňovice-Jaronice 5,16 10,53

13,55

16,86 18,13 18,33

18,33

4

5.

Kamenice nad Lipou 4,97 11,20

14,16

17,65 18,77 18,62

18,77

3

6.

Zhoř u Tábora

5,45 10,90

15,94

18,09 19,39 18,90

19,39

2

7.

Zdešov

4,89 10,37

13,48

17,83 18,70 19,45

19,45

1

8.

Slapy

5,86 11,60

14,66

18,12 19,72 19,59

19,72

0

9.

Výsledky ženy 2016

Krátošice

5,34 12,19

15,02

18,68 20,85 20,77

20,85

0

10. Dvorce B

4,92 14,36

17,52

20,96 22,22 21,37

22,22

0

11. Nová Včelnice

4,36 23,40

24,62

27,33 28,16 31,41

31,41

0

NP

0

.

Srubec

-

-

-

-

NP

NP

LP

PP Výsledný čas

Výsledky finále 2016

str. 8

Tým

Koš Voda Rozdělovač Výstřiky

1.

Chotěmice

3,67 7,82

10,50

14,06 14,66 14,88

14,88

2.

Bohdalín

4,04 8,27

11,10

14,21 15,06 14,79

15,06

3.

Žďár

3,60 7,84

11,97

- 16,03 16,05

16,05

4.

Stoklasná Lhota

4,09 8,96

11,63

14,77 16,86 15,83

16,86

.

Slapy

-

-

-

-

NP

NP

NP

ČERVEN 2017

Jiskra Strmilov

FOTBALOVÝ TURNAJ

O pohár starosty města Strmilov
15. 7. 2017, začátek od 13:00 hod.
SK Rudolfov, Jiskra Strmilov, PAS Natura Praha

Konečná tabulka 2016/2017 - Okresní přebor
Tým
Zápasů
1 Blesk Klikov
26

Výher
18

Remíz
3

2

FK Studená

26

16

3

3

Lokomotiva České Velenice

26

14

4

Jiskra Strmilov

26

13

5

Nová Bystřice B/Číměř

26

6

TJ Kunžak

26

7

FK Stará Hlína

8

Sokol Suchdol n/Luž. B

9

Sokol Stráž nad Nežárkou

Proher Skóre Body
5
70:34 57
7

58:36

51

4

8

59:41

46

2

11

55:46

41

12

4

10

86:79

40

12

2

12

45:51

38

26

11

3

12

39:55

36

26

10

5

11

46:48

35

26

9

5

12

41:51

32

10 Sokol Halámky/FC Hranice

26

9

4

13

53:55

31

11 Dyje Staré Hobzí

26

9

4

13

44:53

31

12 SK Novosedly n/Než.

26

8

6

12

34:43

30

13 Hraničář Staňkov

26

9

1

6

51:69

28

14 SK Popelín 1932

26

9

0

17

44:64

27

Fotbalová akademie 2017
Od pátku 23. 6. 2017 do neděle 25. 6. 2017
pořádá TJ Jiskra Strmilov fotbalovou akademii pro mládež. Na pátek je připraven ukázkový trénink a beseda s fotbalovou osobností – Martinem Frýdkem. V sobotu se
Jiskra účastní velkého fotbalového turnaje a v neděli rozlučka. Na páteční program
zveme všechny rodiče i příznivce fotbalu.
Od 10:00 hod. proběhne praktická ukázka tréninku na hrací ploše. Pro veřejnost
bude určená beseda s Martinem Frýdkem

od 15:00 hod. v místní klubovně. O celé organizační zajištění se stará šéftrenér mládeže Miloš Sedlák.
TJ Jiskra Strmilov
Martin Frýdek: (48 let.), synové Martin
a Christián oba Sparta Praha. 1996 – vicemistr Evropy, 37 startů v reprezentaci, 5 x
mistr republiky, 3 x vítězem poháru, 18 x hrál
Ligu mistrů, 12 x hrál PVP, 12 x hrál o pohár
UEFA, 177 x Sparta Praha (1990 – 1997), 51 x
Teplice, Bayern Leverkusen a MSV Duisburg

Žirovnická parta...
V květnu se naše nejmladší házenkářky zúčastnily prestižního turnaje v Plzni. Ve své
kategorii minižačky 4 + 1 bojovaly napros-

to úžasně a nutno podotknout, že to byl
jejich vůbec první velký turnaj. Na tomto celorepublikovém turnaji „Memoriál

Karla Šulce“ svojí základní skupinu vyhrály a v celkovém pořadí skončily na 8. místě
z 24 týmů.
Za DHK Slavoj Žirovnice pod vedením trenérky Ivety Brabcové a Sáry Snížkové bojovaly tyto děvčata:
Áďa Semotánová, Simča Frühbauerová, Kamča Hrnečková (Strmilov), Áďa
Hronková, Lůca Urbanová (Česká Olešná), Emča Hesová (Popelín), Simča Dušková a Anička Mráčková (Počátky).
Vůbec největší úspěch měly na tomto turnaji mladší žákyně (ze strmilova hrající
Zuzka Coufalová). Holky obhájily loňské
1. místo a byl to opravdu zážitek. Holkám
gratulujeme a přejeme v další házenkářské sezóně mnoho sportovních úspěchů
jako doposud. Mají úžasné zázemí a báječnou partu!
Zuzana Semotánová
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Knihovna

Co se v knihovně vaří…
Jak jsem už avizovala v minulém čísle Strmilovských novin, v průběhu uplynulého
čtvrtroku naplnila kulturní a společenský
kalendář i řada knihovnických akcí. Jednou z těch prvních byl i velikonoční koncert v kostele sv. Jiljí ve Strmilově. Svou
kvalitou předčil očekávání a žestě spolu
s velice krásným hlasem zpěvačky vzbudily velký ohlas.

zeninám. Karel Přibyl, malíř, grafik, reklamní grafik, ilustrátor řady dětských knih i knih
pro dospělé, autor několika návrhů gramoobalů, milovník přírody a dixielandu, s námi ve Strmilově žil 10 let. Pro mnohé možná
překvapující, ale docela obsáhlý vzorek z jeho tvorby zaplní knihovnu do srpna 2017.
Zveme všechny zájemce nejen o jeho tvorbu, ale i o život tohoto zajímavého člověka.

kovou jsou pro přítomné posluchače
velikou inspirací a ještě dlouho po ukončení závěrečné diskuse máme všichni
o čem přemýšlet.
Pro relax pravidelně zve knihovna muzikoterapeutku Evu Sádlíkovou, o jejíž originální hudební produkci, pokaždé novou a bezprostřední, má zájem čím dál
více lidí. Volíme proto pro její vystou-

Beseda s Klárou Smolíkovou

Relaxační večer s tibetskými mísami

Vaření s Bárou Smejkalovou ve Slunečnici

Po výstavách všech výtvarných a literárních
prací od dětí a dospělých, spojených s projektem Strašidelný Strmilov aneb Za pověstmi do podzemí, je v knihovně instalována výstava trochu jiného rázu, totiž výstava
tvorby zesnulého ak. malíře Karla Přibyla …
In memoriam… k jeho nedožitým 75. naro-

Pro zájemce o osobní růst či vzdělávání uspořádala 4. 5. 2017 knihovna spolu s Centrem pro rodinu, organizací Otevřená OKNA, z.u., opět seminář, tentokrát
na téma vztahy v rodině. Tato naše pravidelná setkávání s Mgr. Jaroslavou Sedlákovou Ph.D a Paed.Dr. Drahomírou Blaž-

pení, při kterém se leží na podložkách
ve vodorovné poloze, prostor tělocvičny. Tak tomu bylo i 24. 4. 2017. A mohu
říci, že tělocvična je opravdu pokaždé zaplněna a podle ohlasů odcházejí účastníci velice spokojeni.
(Pokračování na následující straně)

Velikonoční koncert
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Seminář Rodinné vztahy

ČERVEN 2017
Besedy pro děti z několika tříd ZŠ proběhly postupně během března a dubna
a strávili jsme také společný čas s dětmi
z mateřské školy. V dubnu za dětmi 1. a 2.
třídy zavítala paní Klára Smolíková, česká spisovatelka, scénáristka komiksových
příběhů, publicistka a lektorka. Dokázala
děti zaujmout téměř na dvě hodiny. Myslím, že si děti odnesly kromě záložek i nějaký ten pěkný zážitek a nové poznání.
O sousedské veselici se dočtete více podrobností na jiném místě. Bylo to pěkné
s Vámi všemi. Díky, že jste s námi přišli
„pobejt“. Myslím, že ta hodinka a půl byla docela intenzivní a stihli jsme mnohé.
Pro ty, kdo nestihl okouknout podzemí,
je možnost v knihovně nebo na úřadě zapůjčení klíče. Neváhejte a nebojte se předem, možná budete i překvapeni!
V této souvislosti ještě také musím zopakovat velkou radost z právě vydané
a přímo na veselici pokřtěné knížky strmilovských pověstí, což je sen každé
knihovnice. Díky za pomoc všem, kteří

jste se do tohoto počinu jakýmkoliv způsobem zapojili!
A konečně opravdové vaření! Celkově již
potřetí s Bárou Smejkalovou, ovšem tentokrát u nás ve Slunečnici. Podle avizovaného plakátu jsme vařili podle pěti elementů a protože to bylo koncem května,
zaměřili jsme se na posílení srdce – tedy
element ohně. Moc jsme si to užily a zrovna tak i smlsly. Navíc jsme bohatší o několik nových informací ohledně stravování
a výživy. Těšíme se na další setkání, Baru!

V červnu zakončíme ještě školní rok tradičním pasováním prvňáčků na čtenáře a můžeme se vrhnout do žáru léta.
Knihovnu čeká období revize knihovního fondu, takže práce to bude opravdu
žhavá. No, snad se zase v co nejbližší době opět ve zdraví a v pohodě setkáme
nejen u půjčování knih. Přeji Vám všem
krásné léto.
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

Křížovka
HOSPODÁŘSKÝ ROZMACH SLAVONIC
NASTAL V 15. A 16. STOLETÍ. JE SPOJEN
S ODNOŽÍ RODU VÍTKOVCŮ S PÁNY
Z HRADCE. DO ULIC NASTOUPILA
RENESANCE, KTERÁ ZCELA ZMĚNILA
VZHLED MĚSTA. HLAVNÍ ZÁSLUHU NA
URBANISTICKÉ PROMĚNĚ SLAVONIC
MĚL ZACHARIÁŠ Z HRADCE...
4. ČÁST
TAJENKY

RÁJ

VĚTŠÍ
LIST
PAPÍRU

OPAK
BLÍZKO

MUŽSKÉ
JMÉNO

OXID
SIRNATÝ

TUNA

STAROARMÉN

LÍNĚ

EDÉM

OZNAČ.
NAŠICH
LETADEL

OZNAČ.
POLOMĚRU

UHELNÝ
PRACH
VYSOKOŠKOL.
JÍDELNA

A SICE
INIC. HERCE
CUPÁKA

METR
EVROPSKÝ
POLOOSTROV

OZN.
MAĎAR.
VAGONŮ
ÚKAZ

PŘITAKÁNÍ
STARÁ
ČÍNSKÁ
MINCE

ALEGORIE
SILNÝ
PROVAZ

3. ČÁST
TAJENKY

AVŠAK
ST. SPZ
SOKOLOV

NEOBUT

CITOSLOVCE
ODPORU

UMĚLÝ
POPĚVEK
PROSTOR
K ZADRŽ.
NÁZEV
VODY
HLÁSKY (N)

PÉŘOVÝ
ŠÁL
JM. HEREČKY
DEREKOVÉ
ČÁST SLOŽ.
SLOVA VE
VÝZN. TROJÍ

ČINNOST
PRO
ZÁBAVU

1. ČÁST
TAJENKY

ŠUMIVÉ
VÍNO
CHEM. ZN.
RADONU

DRUH
PEPŘE
ST. SPZ
OLOMOUCE

ŠLECHTIC.
PŘÍDOMEK

NÁPOJ
Z RÉVY

MIMO

PRVNÍ IND.
FILM
PÍSM. ŘEC.
ABECEDY

ZNAČKA
KVALITNÍ
MOUKY

SVOBODNĚ

NAPOLEONŮV
MARŠÁL

MRAVNÍ
ZÁKLAD

CHEM. ZN.
URANU

5. ČÁST
TAJENKY

BRÁNA
(NĚM.)
STŘELA S
TRHAVINOU

OBEC OKR.
RYCHNOV
N. KN.
INIC. ZPĚV.
REZKA

VÝCHOD

PRIMÁT

KOŘIST

STOŽÁROVÝ
JEŘÁB
ZLATO
(FRANC.)

HAROLD
LLOYD

DRŮBEŽ

OBLEVA

NEZVALOVA
HRDINKA
SKUPINY
DVOU NOT

ZPĚTNÉ
PŮSOBENÍ

DÝCHÁNÍ

RUSKÉ
MĚSTO

2. ČÁST
TAJENKY

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT
TYP. MALÉHO FORDA

EVROPSKÁ
ŘEKA

24
HODIN

STAV PO
ALK. OPOJENÍ
OPERATIV.
TECHN. EVID.

TOHOTO
DNE

DRAVÍ
PTÁCI

MILIMETR

SNAD

SVETR
KE KRKU
HNĚV
(LATIN.)
POBÍDKA

OBYVATEL
IRSKA
(SLOV.)
DECITUNA

BĚH NA
42,2 KM

PODAGRA

JEDN. RADIOAKTIV. (EMAN)

CHEM. ZN.
SÍRY

NÁPOVĚDA:
DERIK, MÁV, KOUNOV,
BO, NEY, DUOLY, ALAROD,
IRA, TAEL, ULOVO

TENTOKRÁT KŘÍŽOVKA O CENU.
První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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Divokej Bill Lobkowicz tour zavítá 19. srpna 2017 do Strmilova
Ve zdejším sportovním a kulturním areálu
vystoupí od 20:00 hod. předskupina „POLETÍME?“ a po ní představí novou desku i starší písničky DIVOKEJ BILL. V letošním roce se
DB nezúčastní žádného festivalu, pouze pojede vlastní turné DIVOKEJ BILL Lobkowicz
tour 2017. Hlavní poslání představit novou

desku „TSUNAMI“ a samozřejmě zahrát i oblíbené písně z devatenáctileté historie kapely. V současné době se již turné DIVOKEJ
BILL Lobkowicz tour 2017 rozjelo a po prvních koncertech je vidět veliký zájem i skvělá nálada na těchto koncertech. Pro spokojenost diváků připravujeme kvalitní zázemí

pro koncert ve Strmilově. Celé turné můžete sledovat na Facebooku DB. Vstupenky
na koncert se prodávají v síti www.ticketstream.cz za 380 Kč a pro strmiláky a zájemce
z okolí jsme připravili předprodeje v COOPu
a FLOPu za výhodnou cenu 350 Kč. Vstupné
na místě bude stát 450 Kč.

Dům dětí a mládeže J. Hradec hledá
externího pracovníka (modeláře), který by
v příštím školním roce vedl na škole ve Strmilově
modelářský kroužek. Jedná se o 2 hod. týdně.
Bližší informace: Miroslav Rod - tel: 776 768 045
STRMILOVSKÉ NOVINY - Vydává Město Strmilov. Redakce: KRAFT Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, e-mail: noviny@strmilovsko.cz. Povoleno Ministerstvem
kultury e. č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 500. Kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Rain tiskárna Jindřichův Hradec. Cena jednotlivých výtisků
SN - zdarma. Toto číslo vychází v červnu 2017. Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2017.

