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Palupín – zámeček a dvůr
V dnešních Strmilovských novinách se podíváme do Palupína. V prosinci jsme přijali pozvání na prodej vánočních stromků.
Na zdejším dvoře se po dlouhé době rozproudil život. Kdo tento dvůr se zámečkem
vrátil do života, jaká byla historie, kdo tuto nemovitost postupně vlastnil a jaké
jsou plány do budoucna. Toto vše nám ráda poskytla současná spolumajitelka, paní Johanna Karenová.

Stará fotka z roku 1870.

Narodila jsem se v Praze padesátých let.
Po roce 1968 museli Margit Karenová/
Schulzová a její manžel Leo Karen z politických důvodů emigrovat, a tak jsme odjeli vybaveni jedním kufrem pod ne jednoduchými podmínkami do Rakouska a pak
do Německa. Mysleli jsem tehdy, že náš návrat do CZ už nebude nikdy možný. Margit
Karenová/Schulzová se návratu nedožila,
po dlouhé nemoci zemřela v roce 1991.
Po maturitě a delších příjímacích zkouškách
jsem začala studium na Akademii výtvarných umění v Mnichově, kde jsem studium
architektury ukončila diplomem a vystudovala také scénografii.
Studium dějin jsem před státními zkouškami musela z finančních důvodů ukončit.
Architekturu jsem dodnes neopustila. Moji
dlouholetou profesi jako filmový architekt production designer jsem ukončila, abych
se mohla na plno věnovat vývoji a rekonstrukcím na Palupínském dvoře.
O Palupínském dvoře a zámečku se dá
psát tolik dnes nově ověřených informací, že je mi za těžko najít tu stručnost
a vybrat alespoň na poprvé to jen nejdůležitější.
Dvůr Palupín a vesnice jsou písemně zaznamenané od roku 1358 – hrad musel být ale

mnohem starší. Prokázat přesný věk hradu
není možné, jelikož se ještě starší písemné
doklady nezachovaly. V době našeho archívně prokázaného datování nebyl hrad
určitě novostavbou.
Zachované architektonické prvky jsou nám
pomocí v dalších úvahách, že jsou do dnes
zachované budovy podstatně staršího původu, hrad veliký – a proto v jeho okolí podstatný.
Proč a kdy zaniknul, nevíme, co je ale známé, je jeho hlavní velká rekonstrukce a přestavba do dnešní podoby, kolem roku 1730
v barokním stylu - kdy ze zbylé středověké
zástavby obytných částí vznikly stodoly a stáje spojené s panským sídlem, tedy
barokním zámečkem, i ten byl vybudován
z mnohem starší zástavby.
Spojit zemědělskou činnost s vedením, tedy
panským sídlem, jak kulturou všech oborů,
tak vnímání a soužití s přírodou a vzděláním
jako celek, byl velice novým a neobvyklým
konceptem pánů z Palupína.
K tomu patřil i pivovar – dnes dělený dům
na návsi – a od roku 1785 v poměru k vesnici velká škola. To prokazuje, jak vysoce bylo
vzdělání ceněno.
Archivní materiál, kterým jsem se propracovala, zní opravdu moderně a aktuálně.
Palupín byl samostatným dvorem až po začátek 19. století.
Poté byl spojen s Batelovským panstvím
a vedení dvora přeloženo do Batelova.
Další úpravy a modernizaci dvora realizoval
kolem roku 1919 Arnold Schulz, který mimo
jiné obnovil také lihovar – barokní zámeček
ale ponechal celý v původním stavu – jen
malé pravé křídlo budovy směrem ke konírně nechal zbourat a na to místo postavil obytný dům a novou moderní konírnu.
Po něm zdědil dvůr jeho syn Ernst-Arnošt
Schulz.
Po roce 1948 byl jeho vdově Věře Schulzové
vyvlastněn a až po roce 1989 se stal znovu
rodinným vlastnictvím – Celý objekt dvora
se musí kompletně, po těžkém zanedbání
a škodách, renovovat a také zámeček důkladně rekonstruovat do původního stavu.
(Pokračování na str. 2)
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PŘEHLED MAJITELŮ DVORA PALUPÍN
První písemné záznamy o hradu Palupin jsou
z roku 1358.
1364 přenechal Niklas von Neuhaus (z Jindřichova Hradce ) Filipu von D. Palupínskou pevnost - po něm
1369 je jako majitel zapsán Ullrich von Hermanč
1406 dala Dobrona , jménem Schawlin a B.
von Rady tuhle „pevnost s dvěma dvory“
Johannu von Dw …který tak získal celou vesnici.
Kolem 1450 vlastní celek Babka von Mězeříčko - po něm jeho synové….
1547 kupuje Palupín Heinrich von Wjrowicten, Heinrich (Rabkowec) ho předá Johannu
Hodicky von Hodic
1564 seděl na Palupině Jindřich Radkowec
z Mirowic a jeho bratr.
1630 patří Palupinská pevnost Georgovi Konat von Wydrj a dál jeho vdově z druhého
manželství von Mateřowsky Johanně rozené

von Gtranic - ta prodává Palupin 29. listopadu 1651 Obristu Wachtmeisteru Jakobovi Marura Marfeidt von Tummel od 20. ledna 1666
vlastní Ferdinand Wilhelm hrabě von Slawata
- Glum Palupin
a jeho vdova Maria Renata rozená hraběnka
von Rachod
1673 patří Palupin telčskému pánu Johannu
Joachimovy von Slawata-Chlum
1699 Adam Jindřichu Allmann z Allmsteina
1725 předává zemská komise sirotčí dvůr
Franzu Ignazovi Haslauerovi von Haslau, který ho dává dál
1750 Gerhardu Pitschko von Rosenthal - jeho
dědička Theresia Anna von Rosenthal rozená
Holzhauerová ho předává
1783 Franz Kolbovy von Löwengrimm
1798 patří Palupin Františce von Wiedersberg
rozené Ehrenfeld
1803 poté ho vlastní Benedikt von Ritterstein
1823 Leopold von Pillerstorff
1827 je majitel Palupína Jindřich (Heinrich)

Stav po roce 1989 za předání do rodinného vlastnictví.

hrabě von Blankeinstein a po něm jeho syn
Karl Ernst hrabě von Blankenstein.
Od roku 1884 se nachází informace, že je
kupcem lihovaru, dvora, zámečku, pozemků
a polností Palupína Wilhelm Schulz - v katastru je ale přímo zapsán od roku 1896
Arnold Schulz - dědijíc lihovar, lesy, polnosti,
zámeček a dvůr Palupín.
1929 dědí po něm jeho syn Ernst - Arnošt
Schulz
1948 - 1993 obhospodařují dvůr státní statky….
1993 - 1995 se vrací dvůr Palupín dědicům.
Jména jsou psaná v každém století a archivu
rozlišně. Hlavní archívní materiál pochází z Rakousko-Uherska, a tak jsou psaná česká jména
podle německé výslovnosti a naopak…. Palupín byl ale vždy jen psán: Palupin, Pallupin,
nebo i Palupyn – nikdy jinak. Že dvůr šel z ruky
do ruky je iritující představa, ale to byly důvody
často rodinné a to se v dějepisu dále neřešilo.

Aktuální stav roku 2020.

Koronavirus
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v této trochu složitější době.
Popsat koronavirovou situaci v celé své
„kráse“ asi není v kapacitě Strmilovských
novin a myslím, že to není až tak důležité. Proto se vše pokusím maximálně zestručnit.
Především jsem moc rád, že ten „Neřád“
se Strmilovu vyhýbá a že zdraví nás všech
není nalomeno jeho působením.
Chci moc poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a průběhu všech preventivních opatření. V době kdy nám byl
ve Strmilově namíchán drastický koktejl,
pracovně jsem ho nazval „3K“ a ingrediencemi byly „Kanalizace, Kůrovec a Koronavirus“, si té pomoci nesmírně vážím.
V každé době musím neustále přemýšlet co ještě udělat, ale v době Koronaviru to byl doopravdy extrém. I z této doby
ale máme pozitivní poznatky. Především,
a pro mě nejdůležitější, jak by to mělo vypadat vždy. Tedy i v době mimo probléstr. 2

my. Jak směřovat svoje myšlení a jak se
k sobě chovat. Dle mého mínění zaslouží za toto období Strmilov a naše obce
na pololetním vysvědčení jedničku. Věřím, že bychom toho „Neřáda“ přeprali,
i kdyby nás navštívil. Že by u nás nenastala situace jako v některých městech, kde
byli někteří šikanováni za to, že neměli to
štěstí a nemoci se nevyhnuli. Já věřím, že
bychom se chovali úplně jinak.
Co dál. Pomalu se vracíme k běžnému životu. Města jako takového se minulá koronavirová doba určitě velice dotkne.
Především v příjmech, jelikož vir v mnoha oborech omezil naše pracovní snažení. Tím pádem se méně generují příjmy
a vybrané daně do rozpočtu.
V současné době pracujeme s rozpočtem
mínus 4,5 mil. korun. Částku v této výši
jsme plánovali investovat např. do zlepšení kvality vody a navýšení kapacity vody, různé opravy atd. Čas ukáže, jak velký
zásah do rozpočtu obce bude díky Koronaviru. Některé investice se nepatrně od-

dálí, ale do budoucna je určitě provedeme. Doufám, že tento stav nejistoty, jak
to bude s penězi, nebude trvat dlouho
a že naše vláda v tomto směru učiní příslušné kroky.
Investice do přístavby mateřské školy je
však investicí, kterou určitě uskutečníme.
Přístavba školky je před realizací vzhledem k již provedeným přípravným pracím. Toto se díky obezřetnému hospodaření uskutečnit dá a též je nutností pro
navýšení kapacity dětí v MŠ.
Vždy říkávám: „Kdyby to bylo jednoduché, tak by mě to nebavilo.“ Teď už svoje tvrzení upravuji na: „Ale bavilo, bavilo.“
Musíme jen pracovat v pozitivním duchu
s tím, co nám život a poslání přináší. To
není nic, co by nás mělo znepokojovat. 
Všem přeji krásné letní dny a ještě jednou
mnohokrát děkuji za vše.
Martin Novák
starosta města
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Úklid u kapličky
Některým našim spoluobčanům není lhostejné, jak vypadá okolí památek, které nám zanechali předkové. Cestou na Českou Olešnou je kaplička, u níž
byl často nepořádek. Jan Kubák a strmilovští motorkáři vlastními silami uklidili
prostranství, zrenovovali lavičku a zajistili nový odpadkový koš. Věříme, že každý,
kdo se tam zastaví, bude udržovat pořádek a jediné, co u kapličky zanechá, bude
krásný výhled.

Motorkářská bohoslužba
V jarních měsících se nemohla letos uskutečnit tradiční Motorkářská bohoslužba. Strmilovští motorkáři proto přeložili termín na neděli 13. 9. 2020 !!! Sraz motorek tradičně v Penzionu
Pod Šibeňákem v 11.00 hodin. Bohoslužba začne ve 13.00 hod.
Po skončení bohoslužby proběhne tradiční spanilá jízda všech
zúčastněných po Strmilově.
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Vážení čtenáři Strmilovských novin,
po tříměsíční pauze dostáváte do ruky
nové číslo Strmilovských novin. Za ty tři
měsíce se mnohé změnilo. V celém světě proběhla coronavirová pandemie, celý svět se zastavil a stejně tak i Strmilov.
Od března prázdné ulice, zavřené restaurace a některé obchody. Vycházet jsme
směli pouze v nutných případech. Minulé
číslo SN jsme se proto snažili dodat do vašich poštovních schránek. Zastavil se pracovní, sportovní i kulturní život, nemohli
jsme cestovat atd. Byly zrušeny plánované akce, kácení máje, dětský den, byla zavřená knihovna. Odložili jsme i vystoupení Zdeňka Trošky a Simony Klímové
v kulturním domě na 19. 5. 2020. Bohužel
ani v tomto termínu se tato akce nemohla
konat. Po dohodě s panem Troškou jsme
stanovili nový a snad do třetice i konečný
termín na 20. 10. 2020, vstupenky zůstávají v platnosti. Na začátek prázdnin jsme

měli podepsanou smlouvu o kulturním vystoupení oblíbené skupiny HARLEJ. Snažili
jsme se tři roky tuto kapelu dostat do Strmilova, bohužel termín 5. 7. 2020 jsme po dohodě přesunuli ze známých důvodů na rok
2021 a to na sobotu 3. 7. 2021.
Po více jak třiceti letech se snažíme obnovit filmová představení ve Strmilově. Kino ve Strmilově mělo dlouholetou tradici.
Od požáru starého kulturního domu v roce
1978 se ve Strmilově filmy nepromítaly. Nový kulturní dům s kinem se zprovoznil v roce 1989. Roky 1978 až 1992 jsme se snažili
vyplnit zprovozněním Kinokavárny. V místním hotelu jsme promítali díky spolupráci
s Krajským filmovým podnikem docela zajímavé filmy. Neměli jsme povinné promítání
určených filmů, většinou východní produkce. Tenkrát byl velký zájem a některá představení jsme promítali i dvakrát. Když jsme
pro letošek přeložili koncert, tak přicházíme
s nabídkou obnovení promítání filmů ve Strmilově. Připravujeme Letní kino! Jak máme

ve stanovách našeho občanského sdružení, podporujeme kulturu ve Strmilově
a promítání zajímavých filmů ve sportovním areálu bude jistě letním zpestřením.
S dodržením hygienických a epidemiologických předpisů nebude problém. Zajistili jsme kvalitní promítací přístroj, máme
i zvukovou aparaturu a plátno cca 7 x 3
metry. Pro návštěvníky posezení s dodržením rozestupů, WC a zajištěné občerstvení. Všichni jste zváni pod širé nebe.
Co jsme zatím nezrušili, to je koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla ve strmilovském kostele sv. Jiljí. Mistr hrál i v době
pandemie ze svého obýváku a na příští rok plánuje velkolepý koncert v pražské O2 aréně. Ve Strmilově vystoupí Pavel
Šporcl v sobotu 19. 9. 2020 od 18.00 hodin.
Předprodej vstupenek proběhne v prodejně COOP od konce června.
Petr Vinkler
KRAFT Strmilov o.s.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Za evropské premianty v třídění odpadu
jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství
vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý
z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů, což
je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných
kontejnerů.

S tříděním odpadů má zkušenost většina
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel.
Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22
kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů,
bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme
i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes
693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je
o 4 % více než v roce 2018.

O společnosti EKO-KOM

„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky.
V praxi to bude znamenat třídit veškerý
odpad, který lze recyklovat nebo jinak
využít a na skládku ukládat jen minimum
směsného odpadu, nejvýše však 10 %.
A obce i jejich občané se na to již začínají
intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let
provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou
složkou tříděného komunálního odpadu.
Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky
spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel.
Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi
na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů
a menších nádob na ulicích i přímo u rodin-

ných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme
ze svých domovů v průměru jen 91 metrů,
což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.
Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má
kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících
linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro
výrobu nových produktů nebo jako zdroj
energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme
ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme
stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.
str. 4
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Já a koronavirus krůček po krůčku
Je necelý týden před nouzovým stavem,
pátek večer a u nás doma malá párty.
S návštěvou se nejen dobře bavíme, baštíme naservírované dobroty a popíjíme,
ale povídáme si i o Číně, kde se rozmohla
pandemie nového druhu chřipky, kterou
nezvládají, protože ji podcenili. Po chvilce
někdo zkonstatuje: „Třeba jsme se na dlouhou dobu sešli naposled.” Tak se na to napijeme (do dna).
Obava první. Letos maturující syn přišel ze
školy, že zůstávají doma. Přípravu na maturitní zkoušku přes počítač si neumím představit ani náhodou a zdá se mi naprosto šílená. Bohužel se tak děje a studentům nic
jiného nezbývá. Věřím, že syn je zodpovědný, opravdu se učí a maturitu zvládne…
Povinné nošení roušek a jejich nedostatek
byl pro mne impuls dát se do šití.
Nevěřila jsem, kolik mám příbuzných
a známých. Kupodivu i vzdálené příbuzenstvo si vzpomnělo, že někde, kdesi, mají ja-

kousi příbuznou švadlenu. Roušky šiji jako
o život a mám pocit, že mi lezou snad i ušima a že jich nebudu mít nikdy dost.
Obava druhá. Jak izolovat syna? On je doma, ale já i manžel chodíme do práce mezi
spoustu lidí. Roušky tedy doma nenosíme,
ale častěji si myjeme a dezinfikujeme ruce.
Co taky jiného? On sám prohlásil, že takové domácí vězení neměl ani v době největší puberty. A že ji měl slušnou...

Obava třetí. Pracuji v automobilce. Kdo by
v této těžké době kupoval auto? Ekonomika v háji, nikdo neví, co bude, lidé skupu-

jí v obchodech i to, co by jindy nekoupili,
ale auto?
Po dvou týdnech se má obava potvrdila.
Jsem nucena zůstat doma, protože momentálně není práce.
A tak jsme doma se synem oba. Nálada
prabídná, já ani syn se s nikým nestýkáme.
Do obchodu jdu, jen když musím, a kupuji
jen to, co naše rodina opravdu potřebuje.
Mouku, maso, vajíčka a droždí nechávám
těm, kteří čekají krizi a tahají obden plné
nákupní košíky.
Přes den „ďobu” vitamíny, hrdlo proplachuji lihem a ruce koupu v chloru. Nezapomínám dobíjet mobil, protože večery trávím
hodinovými telefonáty s rodinou a známými, a jsem ráda, že v tom nejsem sama.
V této rouškové době přeju všem hodně,
hodně zdraví.
PS.: Recept na depresi - mobil, lahev vína
a číslo své kamarádky 
Radka Dohnalová

Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás
zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše
město by nezůstalo čisté a bez odpadků. Děkujeme Vám!
str. 5
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Cyklotour „Na kole dětem“
Město Strmilov se v letošním roce stalo
partnerem sportovního projektu, již 11.
ročníku cyklotour „Na kole dětem“ napříč
Českou republikou, etapového závodu
nadačního fondu mistra světa a ČR v jízdě na vysokém kole Josefa Zimovčáka.
Výtěžek z této ušlechtilé akce je věnován
na podporu onkologicky nemocným dětem.
Součástí pelotonu byli i známý kardiochirurg, přednosta kardiocentra IKEMu,
prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc. a vážený chirurg
Fakultní nemocnice Motol prof. MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc.
Bylo nám velkou ctí se ocitnout v této společnosti, která pomáhá lidem i přes svůj věhlas a věk i na této úrovni. Moc děkujeme
všem zúčastněným, přejeme úspěšné pokračování do dalších let a těšíme se opět
za rok u nás ve Strmilově Na shledanou.
Martin Novák
starosta města

Kanalizace – Dovětek
V posledním vydání Strmilovských novin
(SN) jsem nazval článek týkající se kanalizace „Kanalizace, díl poslední“. Ke kanalizaci se ještě vrátím. Udělám malé shrnutí a připomenu opět některá fakta, která
nás čekají pro připojení. Proto dnes „Kanalizace - Dovětek“. Celá stavba bude
zkolaudována v měsíci červnu. Jednotlivé domácnosti se tedy budou moci za-

čít připojovat od 1. 7. 2020. Žádám Vás
všechny, kterých se to týká, učiňte tak co
možná nejdříve dle svých možností. Nejlépe však do konce roku 2020.
Opět připomínám literu zákona o povinnosti se na novou kanalizaci připojit. Při
připojení je nutná konzultace s provozovatelem, tedy firmou Nezdara – Instalatérství s.r.o., Studená. Seznam firem,

které jsou schopné Vám s připojením pomoci, vyšel v minulém vydání SN. Pokud
jste tuto skutečnost nezaznamenali a potřebujete kontakt na některou z odborných firem, najdete poslední vydání SN
na oficiálních stránkách města Strmilov
(www.strmilovsko.cz).
Martin Novák
starosta města

Spolek POD MARŠOVSKOU TŘEŠNÍ z.s. vás zve:
20. červen
OSLAVA SLUNOVRATU
Miris – didgeridoo, David – bonga , Hakuna Matata – dětský rytmický orchestr JH,
Vichrberry - bluesrock, DJ Honza Kostka

bubenický workshop ( během celého odpoledne si děti budou moct vyzkoušet
hraní na bubny, bubínky, bonga),
dílničky - výroba dětských bubínků, výroba svatojánského olejíčku, malování
magnetek
24.červencec
IVO JAHELKA – ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK
– večerní koncert
8. srpna
INDIÁNSKÉ LÉTO
(divadelní vystoupení Taška Kladno, večerní koncert Vichrberry, lukostřelba, koně, výroba čelenek, malba na obličej, ….)
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3. října
DRAKYÁDA
(pouštění draků, naučná stezka pro děti,
projížďka na loďce s místním Vodníkem,
kapela Paraplet )
Tento program je informativní, o podrobnostech vás ještě budeme informovat buď
prostřednictvím plakátů nebo nás můžete
sledovat na fb stránkách Pod Maršovskou
třešní z.s., kdybyste měli zájem u nás účinkovat – divadlo, muzicírování, fantazii se
meze nekladou, neváhejte nás kontaktovat, kontakt na nás je 607 659 006 nebo simona.vondrova@centrum.cz, děkujeme.
Simona Vondrová

2/2020

Chceme rozvíjet naše obce podle potřeb mladých rodin
Obyvatelé Strmilova, České Olešné, Palupína, Leštiny i Malého Jeníkova mají v červnu a v létě příležitost podílet
se na hledání priorit města pro příštích
5 let. S využitím metod zapojení veřejnosti chce radnice zjistit, kam investovat, aby obec byla více atraktivní pro
mladé rodiny s dětmi. První dílčí výsledky analytické části projektu Přívětivý inovativní úřad Strmilov ukazují, že je
nutné podpořit možnosti startovacího
bydlení v obci.
Obyvatelé, odborníci i zastupitelé společně připraví strategický plán rozvoje
města. Připravovat se bude také podklad pro rozhodování o využití budovy
kulturního domu. Kulturní dům svou
velikostí a ekonomicky náročným provozem neodpovídá možnostem a potřebám obce. Budova postavená v roce 1989 přestane za dva roky splňovat
ekologické standardy, zásadní změny
budou potřeba provést například v systému vytápění. Na podzim bude úřad
konzultovat s občany účel využití objek-

tu a s odborníky z Univerzitního centra
ekonomicky efektivních budov při ČVUT
Praha budou navrženy případné stavebně-technické zásahy.
Inovačním nástrojem pro podporu kolektivního rozhodování bude znalostní
a datový model Strmilova. Vývoj a jeho pilotní provoz modelu ve Strmilově
budou provádět studenti pod vedením
pedagogů z Vysoké školy polytechnické
Jihlava. Projekt PIUS (Přívětivý inovativní
úřad Strmilov) byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem
je posílit strategické řízení města aktualizací Plánu rozvoje Strmilova do roku
2026. Studie proveditelnosti pro investiční záměry obce podpoří mladé rodiny,
budou se týkat stavebních parcel a kulturního domu. Zájem občanů a jejich aktivita ovlivní rozhodování veřejné správy
o prioritách města.
Projekt PIUS realizuje Městský úřad
ve Strmilově od 1. dubna 2020, tým
je složen z členů zastupitelstva, externích odborníků i místních aktivních

mladých lidí. V současné době probíhají rozhovory (cca 30minut) s mladými lidmi (vítán je každý ze skupiny 18+
ochotný podělit se o své názory, stačí napsat na email: rozvoj@strmilovsko.
cz). Začátkem června byla také odstartována on-line anketa, jejíž vyhodnocení na podzim ukáže pohled veřejnosti
na hlavní oblasti života v obci. Je dostupná na webu www.strmilovsko.cz.
Pokud jste ochotni napsat své názory
do ankety a raději máte tužku a papír,
stejné otázky jako na webu najdete
na prostředních stranách novin. Vyplněné dotazníky vhoďte, prosím, do krabice na městském úřadě a v prodejnách
Jednota ve Strmilově a v České Olešné.
Sběr dat potrvá do konce srpna 2020.
Jaroslava Sedláková
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Život v obcích Strmilovska
Milí spoluobčané,
Díky tomuto dotazníku se nám podaří získat Váš názor, který nám pomůže v dalším rozhodování v rámci směrování obcí v
příštích pěti letech. Obec má omezené zdroje a nemůže si dovolit všechno. Při rozhodování o úkolech pro zastupitele a úřad i
při plánování rozpočtu obce chceme zvážit co nejvíce různorodých pohledů veřejnosti a zohlednit priority, které se pomocí
této ankety ukáží pro rozvoj obce jako klíčové. Předem Vám děkujeme za Váš názor a projevený zájem.
Vyplněný dotazník vhoďte, prosím, do krabice na městském úřadě nebo v prodejnách Jednota ve Strmilově a v České
Olešné. O výsledcích výzkumu Vás budeme informovat na webu www.strmilovsko.cz i osobně na setkání s veřejností, které
plánujeme na podzim 2020.
Pokud jste dotazník již vyplnili online, tištěnou verzi prosím nevyplňujte a naopak.
S pozdravem
Tým projektu Přívětivý a inovativní úřad Strmilov

1.

2.

Žijete ve své obci spokojený život?

Co se vám v obci líbí?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

jednoznačně ano
spíše ano

klidný život

spíše ne

blízkost přírody

jednoznačně ne

dobré mezilidské vztahy

nedovedu posoudit

dostupnost pracovních příležitostí
vyhovující dopravní dostupnost
sociální zabezpečení
kulturní vyžití
sportovní zázemí
vzhled obce jako takové
Jiné:

Seřaďte podle vaší spokojenosti následující oblasti života ve Strmilově
3.

4.

Lidé (rodina, sousedé, kamarádi a známí)

Mezilidské vztahy

1

2

3

4

5

velmi nespokojen

velmi spokojen

Kulturní vyžití

Pracovní příležitosti

velmi nespokojen

3

4

5

1
velmi spokojen

3

4

5
velmi spokojen

6.
2

2

velmi nespokojen

5.
1
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velmi nespokojen

2

3

4

5
velmi spokojen
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7.

8.

Spo"ovní zázemí

Příroda
1

2

3

4

1

5

velmi nespokojen

velmi spokojen

2

10.

Podmínky pro podnikání
3

4

1

5

velmi nespokojen

velmi spokojen

5
velmi spokojen

9.
2

4

velmi nespokojen

Bytové podmínky
1

3

2

3

velmi nespokojen

4

5
velmi spokojen

11.

12.

Co vás ve Strmilově nejvíc trápí?

Kde se dozvídáte aktuální informace od obce?

Vyberte maximálně 3 možnosti

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

nedostatek pracovních příležitostí

oSciální webové stránky

špatné vztahy mezi lidmi

FB stránka "Strmilov - pěkné místo k životu"

špatná kvalita životního prostředí

úřední deska resp. vnější informační plochy

nedostatečná bytová výstavba

emailové zprávy z úřadu (rozesílání hlášení rozhlasu)

nedostatek pozemků k vlastní výstavbě

Strmilovské noviny

špatná dostupnost obchodů a služeb

místní rozhlas

nedostatečný kulturní a společenský život

Jiné:

špatná dostupnost lékaře
špatná dostupnost do škol
nevyhovující veřejná doprava
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
Jiné:

13.

14.

Sledujete informace o dění v obci na o#ciálních
webových stránkách?

Sledujete informace o dění v obci na Facebook stránce
obce “Strmilov-pěkné místo k životu?

pravidelně - 1x týdně

pravidelně - 1x týdně

občas - 1x měsíčně

občas - 1x měsíčně

nesleduji

nesleduji

nemám internetové připojení
15.

16.

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí Jak jste spokojeni se současným využitím kulturního
ke vzájemným společenským kontaktům?
domu:
jednoznačně ano

Spokojeni

spíše ano

Spíše spokojeni

spíše ne

Nespokojeni

jednoznačně ne

Spíše nespokojeni

nedovedu posoudit

Nevím
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17.

18.

Pro jaký jiný účel by mohla podle vás sloužit budova
kulturního domu?

Co byste postavili místo kulturního domu, kdybyste
měli tu možnost?

19.

20.

Co vás přiláká do Strmilova, abyste se zde usadili a
založili zde rodinu?

Pokud již v obci žijete, plánujete zůstat do konce
života?

Vyberte maximálně 3 možnosti

jednoznačně ano

vhodná pracovní příležitost

spíše ano

vytvoření vhodných podmínek k vlastnímu podnikání

spíše ne

možnost pronájmu bydlení

jednoznačně ne

možnost koupě bytu

nedovedu posoudit

možnost koupě pozemku
dobrá dostupnost obchodů a služeb

Obecné informace

dostatečný kulturní a společenský život

Několik rychlých otázek, které nám moc pomohou při
vyhodnocování dotazníku

dobrá dostupnost lékaře
dobrá dostupnost do škol

22.

23.

dobrá dostupnost veřejné dopravy

Pohlaví

Věk

Jiné:

Muž

15 - 21 let

Žena

22 - 29 let

21.

30 - 49 let

Představte si, že můžete rozhodnout o využití #nancí
obce. Na co byste je primárně využili?

50 - 64 let
65 a více let

Vyberte maximálně 3 možnosti
podpora bytové výstavby (dobudování technické
infrastruktury a místních komunikací)

24.

25.

Vaše vzdělání

Bydlím

zlepšení podmínek pro podnikání

základní

Ve Strmilově

zajištění lepší dostupnosti obce veřejnou dopravou

střední odborné

V České Olešné

podpora lepší zdravotní a sociální péče
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

střední odborné s
maturitou

rekonstrukce místních komunikací

vyšší odborné

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

vysokoškolské

V Palupíně
V Malém Jeníkově
V Leštině
Jiné:

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
rekonstrukce a opravy památek a veřejně využitelných
prostor v obci
Jiné:

26.

Vztah k obci
žiji zde od narození
přistěhoval jsem se sem v dětství
přistěhoval jsem se sem až v dospělosti
Jiné:

str. 10

2/2020

A co čápi?
Navzdory mnoha vědeckým poznatkům
z oboru historie, přírody a dalších znalostí
naší vyspělé civilizace zůstává mnoho nevyřešených otázek.
Například okolo Zimmerwald, o kterých píšu, poslední s ježčími kůžemi. I když některé
z archeologických záhad by se daly vyřešit
průzkumem terénu (Zimmerwaldy).
Zato nevyjasněná otázka ohledně hnízdění
čápů v našem městečku nemá zatím řešení.
Občané se mne ptají jako iniciátorky opravy
čapího hnízda na komíně fary, proč se tam
čápi nevrátili.

Domnívali jsme se, že po úpravě,snížení
a vyrovnání hnízda, které bylo provedeno
ve spolupráci s ochranáři a farní správou, se
tam letos na jaře opět usídlí. Ale nestalo se.
Napadlo mě, že důvodem může být zakouřené hnízdo,ve kterém údajně zahynula
mláďata.
Kontaktovala jsem tedy znovu ochranáře
a Českou ornitologickou společnost, aby se
k tomu jejich odborníci vyjádřili. Podle jejich
sdělení by zakouřené hnízdo vadit nemělo,
někde prý čápi sídlí i na komínech, kde se
běžně topí. V poslední době je prý pozo-

rován velký úbytek čapí populace v jižních
Čechách, což přičítají chemicky ošetřené
půdě (mimo jiné řepkové lány?) a tím zničení populace drobných živočichů, kvůli které
tady nemají dost příležitostí k obživě.
Soudí se,že se nyní populace čápů, která se
dříve vracela z Afriky k nám, usídlila na Pyrenejském polostrově, konkrétně ve Španělsku a Portugalsku.
Doufejme, že v rámci „zeleného údělu“, vyhlášeného Evropskou unií, se situace u nás
zlepší a čápi k nám znovu najdou cestu.
Jarmila Kaprálová

Přihlášení k odběru INFORMACÍ
Vážení spoluobčané,
nechodíte denně na webové stránky města Strmilov a i přesto
chcete být aktuálně informováni o dění v našem městě a v místních částech.
Opět připomínám možnost přihlášení se k odběru INFORMACÍ,
které budou zasílány na Váš e-mail.

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Budete informování o kulturních, případně sportovních akcích konaných u nás ve Strmilově. Dozvíte se aktuálně o odstávce vody či
elektřiny, či se seznámíte s vyhlášenými mimořádnými opatřeními,
kterých v nedávné době bylo více než dost.
K zajištění odběru e-novinek vede několik kroků:
1. Vyplnit kolonku Váš e-mail
2. Opsat ověřovací kód
3. Odeslat formulář
4. Potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů
5. Potvrdit registraci aktivováním odkazu. Odkaz Vám je doručován na zadaný e-mail.
Učiněním těchto pěti kroků 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 dole (zelená lišta).
Případně si můžete nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.
Bližší informace naleznete na https://www.strmilovsko.cz/obcan,
případně na www.aplikacevobraze.cz.
Milena Sedláková

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz
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Cimrvaldy a okolí

Zimmerwaldy
- část 5.

Škola a školka

ZUŠ Allegro od září ve Strmilově

A co ježci?
Pamatujete si na zmínku o ježčích kůžích
z té pověsti? Slyšeli jste někdy o někom,kdo by se oblékal do ježčích kůží. Co víme
o ježcích?
Mají bohatou historii.
Staří Římané je prý uctívali jako posly jara. Číňané je mají za posvátná zvířata
a Irové je považovali za převtělené čarodějnice (Irové = Keltové).
A taky na Valašsku se vyskytují. Oslavy
svatého Mikuláše v této oblasti mají blízko k pohanským rituálům. Nevěsta Smrt
má věneček a kartáč z ježčích bodlin, který má podle etnologů symbolizovat erotické dráždění.

I některé další masky mají přišitou na čele
kůži s bodlinami. Lidečko je jediná vesnice u nás, kde se zvláštní zvyk s ježčími kůžemi zachoval.
Podle etnografa Barana je tento zvyk k vidění ještě v Rakousku a ve Slovinsku.
Nepopletla ústní tradice tento starý rituál
s oblečením starých obyvatel Cimrvaldů?
Lidečko, jak daleko je od Púchova?
Co púchovská kultura, Kotinové, poslední keltský kmen na našem území ještě
v 1. století našeho letopočtu. Měli hradiska, zpracovávali kovy.
Nemohou ty staré zvyky přetrvávat z té
doby? A co Cimrvaldy?
Ježčí kůže, pohané,obětní kameny, zpracování kovů, nemohla to být nějaká poslední enkláva přetrvávající na dřívějším
bohatém hradisku?
Příště: Dolování
Text: Jarmila Kaprálová
Kresba: Filip Kaprál
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Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity na emailech: epalcova@seznam.cz,
junova.zdenka@seznam.cz, přihlášky si též můžete vyzvednout na Městském
úřadě Strmilov u paní J. Sedlákové.

PODĚKOVÁNÍ
Strmilovští farníci chtějí touto cestou poděkovat vedení Města Strmilov za ochotu
a vstřícnost při úklidu kostela. Kdykoliv jsme potřebovali pomoci, bylo možné se
vždy na pana starostu Nováka a na pana technika Krátkého obrátit. Ještě jednou
děkujeme za trvalou podporu!
Farníci Strmilov
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Spolky

Finále Českého poháru - okresní kolo
Naši fotbalisté v odloženém finále Českého poháru vedli po dvaceti minutách 2:0 a při stálém tlaku si vytvářeli další šance. Bohužel ke konci prvního poločasu se hra vyrovnala a hráči Staré
Hlíny snížili na 2:1. Po přestávce se hrál vyrovnaný a kvalitní fotbal. Škoda šance Z. Popelky, při samostatném nájezdu na branku trefil pouze tyčku. Mohlo být rozhodnuto. Naopak Stará Hlína
vyrovnala. V závěru Jiskře docházely síly a dvě slepené branky
rozhodly o vítězi poháru.
FK Stará Hlína – Jiskra Strmilov 4:2 (1:2)
Branky: 52. a 85. Štědrý, 26. M. Šauer, 86. Valek
– 8. Beneš, 11. Popelka.
Rozhodčí: Janíček – Janák, Šťastný. ŽK: 0:1.
Nejlepší hráči: Štědrý – Popelka
Nejlepší brankář: Aleš Bláha
Diváci: 60
Pořadí v základních skupinách:
Skupina A: 1. Stará Hlína, 2. Horní Žďár, 3. Novosedly nad Nežárkou, 4. Stráž nad Nežárkou.
Skupina B: 1. Strmilov, 2. Kunžak, 3. Lásenice, 4. Cizkrajov.

Spolek hráčů cvrčka
Dne 13. 6. 2020 Spolek hráčů cvrčka uspořádal 15. 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 a další z řad fanoušků
hry cvrček.
Turnaje se zúčastnilo 22 mladých hráčů
a hráček. Hráli ve třech věkových kategoriích. V nejmladší věkové kategorii od x do 6
let hrála 1 hráčka. Emma Kubáková byla
v této kategorii jediná a proto dostala úkol
na 10 trojhodů shodit minimálně 40 kuželek. Nakonec házela 20 trojhodů, dokázala
shodit 137 kuželek a plně si zasloužila cenu
za první místo.
Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let
hrálo 17 hráčů. Po bojích, které se odehrály
na tři kola po 10 trohodech, vítězství z loň-

ska obhájila Eliška Jahodová. Na druhém
místě skončil jeden z nejmladších v této
věkové kategorii Ondřej Jahoda. Třetí místo obsadil nejlepší hráč v základních kolech
Tomáš Holý.
V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18 let
si přišli zahrát 4 hráči. Hráči museli prokázat vyrovnanost hodů a pevné nervy. Hráli
jednokolově na 30 trojhodů. Mezi prvním
a třetím hráčem nakonec rozhodlo 5 kuželek. První místo po napínavém boji obsadila Regina Škvárová. V posledním trojhodu shodila 14 kuželek, celkem 313 kuželek
a obhájila loňské vítězství. Druhé místo obsadil vynikajícím závěrem Jan Čecho, který
dokázal shodit v posledním trojhodu 17 kuželek a celkem 309 kuželek. Na třetím místě
skončila Julia Stranghöner. Celkem shodila
308 kuželek a o vyšší umístění se připravi-

la až v posledním trojhodu, kdy shodila 11
kuželek, což bylo méně než její soupeři. Dvě
hodiny bojů ukázaly, že v této kategorii už
hráči cvrčka umí hrát na velice slušné úrovni
a že umí zvládat své nervy.
Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlové za poskytnutí prostorů v hotelu Komorník a všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje - Monika Křištová,
Michal Lovětínský, Lenka Lovětínská a Michala Nořinská. Také děkujeme všem rodičům, příbuzným, kamarádům i sousedům,
kteří děti přivezli nebo přivedli a při turnaji
pomáhali stavět kuželky, radili, jak hrát a zapisovali výsledky. Také zdravíme všechny ty,
kteří se přišli nebo přijeli podívat a mladým
nadějím hry cvrček fandili.
Miloslav Křišta
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Letní

KINO Strmilov

Sportovní areál u koule ve Strmilově. Začátky představení okolo 21.00 hod. (po setmění).
Areál bude otevřen od 20.00 hod. Občerstvení zajištěno. Jednotné vstupné na každé představení 60,- Kč.
V případě nepříznivého počasí bude promítání filmu v místním kině Beseda.
2. 7. 2020 - Ženy v běhu

16. 7. 2020 - Případ mrtvého nebožtíka

30. 7. 2020 - Modelář

13. 8. 2020 - Poslední aristokratka

Komedie, ČR, 2019, 93 min Režie: Martin Horský Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann. Věra prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více
než 42 kilometrů jako štafeta. Žádná z nich
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen
začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou.
Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela
čelí průšvihům svých tří synů a jejich otec
Karel ji neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára touží
po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček
– manželku. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start maratonu. Ženy v běhu jsou
nejúspěšnější českou komedií 21. století, kterou v kinech vidělo více než 1,5 miliónu diváků. Na letošních Českých lvech získala Cenu
filmových fanoušků.

Hrdiny snímku Modelář jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu: létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí
do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spolupráce funguje
na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a má originální představy o nápravě světa
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se
odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik
a vynikající letecký navigátor Pavel
(Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze
zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony
jsou pro bývalé spolužáky ze střední
školy propustkou do mnoha oblastí
lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu.
Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně
jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.
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Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj,
který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní
humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyně Skálová (Hana
Vagnerová) a detektivové Rorýs
(Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazský). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský) je jasný – vyšetřit
vraždu Starablažkové. Postupně
kriminalisté vypátrají, že úspěšně
vydírala, a proto se jí někdo zbavil.
Ale mnoho stop nemají. Jen to, že
jde o pomstu. Majoru Prubnerovi
šlape navíc na paty jeho nadřízený plukovník Drátek, který mu dá na zjištění vraha jen týden – tedy sedm dní! Detektivní rámec je však základem pro vtipné scény
a zdařilé herecké výkony.
Scénář Lumír Holčák; Režie Miloslav Šmídmajer
Hrají David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký,
Miroslav Táborský, Eva Holubová, Lenka Krobotová, Milan Šteindler,

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá dávné rodové sídlo –
zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech
chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Dyková) na návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými
stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní
Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá
z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat
a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit.
Scénář Jiří Vejdělek; Režie Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Yvona Stolařová, Eliška
Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Tatiana Pauhofová, Zdenka Procházková, Petr Nárožný, Dana
Syslová a další
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STRMILOV
Pár p řáte l mám...

PAVEL SPORCL
začátek od 18.00 hodin, Kostel sv. Jiljí
(předprodej COOP Strmilov, tel.: 384 392 327)

VÝCHODNĚ OD J. HRADCE JE
JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU. LEŽÍ
NA SOUTOKU ŘÍČEK KAMENICE
A ŽIROVNICE. JE TO JEDINÁ
ŘEKA MNOHA NÁZVŮ, A TO PODLE
MÍSTA, KUDY PROTÉKÁ, NEŽ SE
SPOJÍ S LUŽNICÍ. ZE STŘEDOVĚKU
POCHÁZÍ JEJÍ...
4. ČÁST
TAJENKY

LÁSKA
(ANGL.)

KDEPAK

JIHOASIJSKÁ
BYLINA

VÝCHOD

DOBA

EVROPSKÁ ŘÍM. ČÍSL.
ITALSKÝ
KOMISE
50
SKLADATEL

JEN
(SLOV.)

ČESKÁ
TELEVIZE

JESTLIŽE
(SLOV.)
HEBR. KRÁL
BAŠÁNU

AMER.
JEŠTĚR
PLANÁ NÚBIJ.
BAVLNA

VOLTAMPÉR
LEPIDLO
(ZAST.)

PODAGRA
LATINSKÝ
ZÁPOR

KOM. NÁPAD
TEXTIL.
VE FILMU
PODNIK
V TANVALDU POBÍDNUTÍ
VOZKY

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ
ČIDLA
SLUCHU

SPORT.
PLACHETNICE
TRUMF
DLOUHÁ
ČAS. JEDNOT.
ADOLF
(DOM.)

JAS
UZLINA

KAPITÁN
NAUTILU

ITALSKÁ
ŘEKA

LOKETNÍ
KOST
TERÉNNÍ
VOZIDLO

1. ČÁST
TAJENKY
ČÁST
CHODIDLA

OZN. ČASU
(DEN)
ŠACHTA
UMĚLÝ
MEZ. JAZYK
MISTR. STUP.
V JUDU

NEBO
SPOJKA

STÁTNÍ
POJIŠŤOVNA
SUCHÁ OBIL.
STÉBLA
JM. NOR.
KRÁLŮ

OZNAČ.
RADIOAKTIVITY
(EMAN)

PŘÍHRÁDKA

LITR

5. ČÁST
TAJENKY

UZENINA
SPZ
KUTNÁ
HORA

FANOUŠEK
(ANGL.)
LUDOLFOVO
ČÍSLO
ZNOJ

VÍKENDOVÉ
STAVENÍ

AUREOLA

NÁSTROJ
KE KRÁJENÍ
CHEM. ZN.
KYSLÍKU

3. ČÁST
TAJENKY
PLAVIDLO
Z KLÁD

OTÁZKA
PO CÍLI

KÓD STÁTU
(VERMONT)
TOHOTO
ČASU

ŘÍM. ČÍSL.
501
NÁRODNÍ
DIVADLO

VEJCE
(NĚM.)
HESLA

SLOVENSKÝ
DENÍK

POSTAVA
ZE ŠVEJKA
SPZ
ROKYCANY
BĚDA
(LAT.)

MAZLAVÁ
HORNINA
(SLOV.)

CENTR

DUETA

VRKOČ

CITOSL.
POCHOPENÍ

KONTROLNÍ
OBTISK
POPLATKY
STÁTU

KOST
(ANATOM.)
VNITŘ. DVŮR
BUDOVY

KORUNA
(NĚM.)

TŘÍSKA
(SLOV.)

ČESKÝ
MALÍŘ

2. ČÁST
TAJENKY

ANNO
DOMINI
EUROASIJSKÉ
POHOŘÍ

CHUCHVALEC

SLOVENSKÝ LIMONÁDA SKLADATEL ŘÍM. ČÍSL.
SOUHLAS Z TŘEBÍČE
ELEGIÍ
6

ASIJSKÝ
STÁT
OZN. PRO
AMPÉR

NÁPOVĚDA:
KRONE, NAO, NODUS,
IDO, FAN, LOVE, VAE,
NARD, ATRIUM, OG,
NONO, KAVÁN, ADIŽE

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz bude oceněno věcnou cenou.
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• Prodej suchého palivového dřeva
- akce smrk 800,-Kč/prm
- dřevní zbytky 500,-Kč/prm
• Koupíme les, i kůrovcový, holinu,
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