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Úvodník
Vážení čtenáři Strmilovských novin,
letošní velmi zvláštní a náročný rok končí, pro nikoho nebylo snadné se vyrovnat s pandemií, která zasáhla celý svět.
Vydáváním SN se snažíme, abyste nebyli izolovaní a ve zkratce věděli, co se ve Strmilově a okolí děje. V loňském roce
jsme vánoční vydání SN připravili v barvě, letos jako dárek přinášíme dvě novinky. Strmilovské noviny jsou nyní nově na Facebooku, zde chceme být o trochu aktuálnější. Novinka je i filmové vydání Strmilovských novin na YouTube,
zde přinášíme pololetní souhrn událostí ze Strmilova. Nemáme ambice vyrovnat se zpravodajským a filmovým kanálům, ale myslíme si, že by Vás mohlo naše amatérské filmové nadšení zaujmout. Závěrem bych Vám chtěl popřát
jménem celé redakce i jménem svým hodně štěstí, spokojenosti, hodně úspěchů a hlavně hodně zdraví v roce 2021
pro Vás a Vaše blízké.
Petr Vinkler

ZDENĚK PETR LEŠTINA
– MISTR ŘÁDU SVATÉHO HUBERTA
V dnešním vydání Strmilovských novin přinášíme rozhovor s dlouholetým mistrem
Řádu svatého Huberta, myslivcem, geodetem, důchodcem, a hlavně velmi pracovitým Zdeňkem Leštinou. Nestává se často,
abychom se potkali s členem významného
řádu. V dnešním vydání SN vám Řád svatého Huberta i Zdeňka Leštinu představíme.
Nedá se celý život zkrátit na dvě stránky,
ale snažili jsme se vybrat to nejzajímavější.
Nejdříve nám něco pověz o sobě?
Narodil jsem se před 72 lety v Českých Budějovicích, v šesti letech jsme se přestě-
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hovali do Blažejova. Zde jsem vychodil
ZŠ, od patnácti let jsem studoval Technicko-hospodářskou školu v Časté u Pezinku a Brezové pod Bradlom na Slovensku.
V roce 1970 jsem nastoupil do Jindřichova
Hradce na Geodesii. V témže roce jsem se
oženil a s manželkou Alenkou máme dvě
děti a čtyři vnoučata. Na Geodesii jsem pracoval až do roku 1989, kdy jsme založili první soukromou firmu v ČSSR. V Geosu jsem
pracoval až do roku 2011, kdy jsem odešel
do důchodu.
Pokračování na str. 2
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STRMILOVSKÉ NOVINY
Pokračování ze str. 1
Jak ses dostal k myslivosti?
Tak to bylo celkem dané. Můj děda i otec
byli myslivci. V tradici pokračuje můj syn
i můj vnuk. V roce 1969 jsem s myslivostí začínal MS Blažejov a v roce 1970 jsem
přestoupil do MS Strmilov. Od roku 1971
jsem byl jednatelem spolku, hospodáře
MS dělám od roku 2003. V roce 1993 došlo
ke klidnému rozdělení na dva samostatné
subjekty MS Strmilov Leština, která má honitbu 700 ha, a MS Strmilov Jitra, která působí na honitbě 2 000 ha. Naše sdružení má
18 členů, předsedou je Radek Povolný.
Jaká je práce myslivce?
Ve společnosti panuje mylný názor, že jen
střílíme, ale my provádíme průběrný odstřel. Prakticky odstraňujeme jen tu zvěř,
která do přírody nepatří. V současné době
střílíme okolo dvaceti kusů srnčí zvěře, dříve jsme stříleli přes 100 ks. Velké procento
zvěře nám berou silnice a některé choroby, na které zvěř umírá. Naše práce spočívá
hlavně v krmení zvěře, „poslední zrno z pole znamená první zrno do krmelce“. Od září zvěř přikrmujeme a končíme až v březnu.
Další velkou prací je přenášení krmelců dle
potřeby. Tím zabraňujeme větším škodám
působeným srnčí zvěří na mladých lesních
porostech. Na přemisťování krmelců i posedů musíme mít povolení vlastníků, a to je
při současné vlastnické situaci (800 vlastníků v naší honitbě) velmi složité.
Kolik honů za rok pořádáte?
Hony na drobnou zvěř vůbec nekonáme.
Stavy zvěře nám to neumožňují. Jedinou
naháňku děláme pravidelně 26. prosince na černou zvěř. Ta se dělá hlavně proto,
abychom měli zvěřinu na náš tradiční Myslivecký ples.
Jak máme postupovat při dopravní nehodě se zvěří?
Pokud dojde ke střetu se zvěří, zavolejte
Policii České republiky. Policie má spojení
na hospodáře v dané oblasti. Mně osobně
volá Policie tak 20x do roka, samozřejmě
většinou v noci, protože ta zvěř prochází
nad ránem nebo v noci. Já musím na místo dojet a převzít sraženou zvěř. Můžeme
vydat potvrzení pro pojišťovnu o převzetí zvěře. Neneseme zodpovědnost za způsobenou škodu, silnice není honební pozemek. Zvěř musí dostat plombu, nebo musí
být zakopána a některé pojišťovny to důsledně kontrolují.
Pořádáte „Komerční lovy“?
Komerční lovy jsou v Česku velice žádané.
MS Jitra takové lovy nepořádá. Já sám tyto lovy nevyhledávám, ale byl jsem několikrát pozván například do Královské honitby v Belgii nebo do Lán na prezidentskou
honitbu. Střílel jsem i jeleny na Šumavě.
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Jak se stát myslivcem?
Není jednoduché provozovat koníček, jako je myslivost. Nejenom že je tento koníček finančně náročný, ale je zapotřebí znát
všechnu teorii a pravidla. V okresní zkušební komisi pracuji od roku 1975 a za tu dobu prošlo „mýma rukama“ přes tisíc uchazečů. Pravidla jsou přísná a plno uchazečů
také neprojde. Nový uchazeč musí absolvovat kurz 72 hodin teorie. Naučí se zacházet
se zbraní. Poté roční praxe za dohledu zkušeného kolegy. Po roce podstoupí zkoušky z myslivosti. Ročně na okrese žádá 50 až
60 uchazečů o přijetí, ne všichni zkouškami
projdou. Ve Strmilově máme letos tři nové
členy.
Jak funguje vaše Myslivecké sdružení Jitra?
Cílenou prací v terénu a také například výměnou pozemků jsme se dostali na vyšší úroveň. V současné době máme jednu
z nejlepších honiteb v ČR. Máme tady světové trofeje muflonů, v roce 2019 jsme měli
4x stříbrnou a 1 zlatou trofej srnčího. Když
tady hovoříme o našich členech, naskakuje
mi husí kůže, naši mladí členové se věnují
myslivosti na špičkové úrovni. Jsem hrdý, že
jsem v tomto spolku.
Dostáváme se k Řádu svatého Huberta…
Lovecký řád svatého Huberta založil František Antonín hrabě Sporck dne 3. listopadu
1695 v Lysé nad Labem. Členy tehdejšího
řádu byly významné šlechtické rody a panovníci Evropy (např. princ z Modeny, saský
princ, Emanuel II. z Bruganzy – infant portugalský atd) Členy řádu byly i ženy. Řádovou
insignií byl pozlacený, drahokamy lemovaný, oválný medailon se scénou vidění svatého Huberta, zavěšený řetízkem na kroužku.
Pod medailonem byl pozlacený lovecký roh
zavěšený dvěma řetízky na tomtéž kroužku. Insignie se nosila připevněna na šesticípé červené rozetě a na levé straně hrudi,
roztrub loveckého rohu přitom směřoval
k rameni. Současný Řád svatého Huberta
v Kuksu byl ilegálně obnoven ve večerních
hodinách dne 3. listopadu 1978 (na svatého Huberta) před vstupem do hrobky zakladatele Řádu Františka Antonína hraběte
Sporcka. Svědčí o tom pergamen, který byl
k této příležitosti připraven s nápisem tohoto znění:
Ke cti a slávě České myslivosti
svatého Huberta, patrona všech myslivců
obnovujeme tímto
ŘÁD SVATÉHO HUBERTA,
založený v roce 1695 hrabětem
Františkem Antonínem Sporckem
Řád svatého Huberta je dobrovolným a samosprávným sdružením fyzických osob,
křesťanů, kteří ctí myslivecké tradice, zvyk-

losti a mysliveckou etiketu a věnují se myslivosti a ušlechtilé honbě. Řád svatého
Huberta je přímým pokračovatelem Řádu
svatého Huberta založeného Františkem
Antonínem Sporckem roku 1695 v Lysé
nad Labem. Posláním Řádu svatého Huberta je skrze horlivé provozování myslivosti
a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tradic, myslivecké etiky a zvyklostí,
při ctění přikázání a zákonů Božích, velebit
Boha, Pána našeho a svatého Huberta, patrona myslivosti, a na jejich přímluvu se státi šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu.
Já nejsem jen členem Řádu sv. Huberta, já
už jsem rytířem řádu a za ta léta jsem dosáhl dokonce na titul mistr Řádu svatého
Huberta. Hlavní sídlo řádu je na hospitálu Kuks. Mojí povinností je účast na všech
slavnostních zasedáních řádu jak v Česku,
tak i v Evropě. Při svých návštěvách v Belgii, kde jsem se zúčastnil setkání vyznavačů sv. Huberta z celé Evropy, jsem se setkal
i se španělským králem Juanem Carlosem I.
(velmi vřelý člověk) nebo belgickým králem
Albertem II. Navštěvuji
také různé myslivecké
spolky v republice a seznamuji je s naší činností, podporuji myšlenky
řádu. Setkáváme se se
členy řádu i na různých
katolických obřadech.
Na hospitálu Kuks nám
kardinál Duka často celebroval Svatohubertskou zpívanou a troubenou mši „B“ dur,
zde jsem se také seznámil s Dominikem
kardinálem Dukou. Poslání členů řádu je
i propagace a uvedení těchto Svatohubertských mší v celé republice i Evropě. Společně s kamarádem, akademickým malířem
Františkem Maxmiliánem Hoffmannem
jsme jezdili za kardinálem Dukou na společné posezení. Třetí neděli v říjnu sloužil na počest sv. Huberta v Chrámu sv. Víta
mši. Dopředu jsem ho informoval o mysliveckých zvycích a společně s Hoffmannem
jsme mu dělali odborný doprovod. Seznámili jsme ho s mysliveckou mluvou, organizací a postupy. Umožnil nám soukromou
(pro Řád) prohlídku korunovačních klenotů
a párkrát jsme poseděli na Vikárce. Je to velmi milý muž, který vždy mezi nás přicházel
s dobrou náladou. Pamatuji si jeden jeho citát:„ministrů ve vládě si tolik nevážím, většinou jsou ministry maximálně 4 roky, ale vy
se věnujete svému poslání celý život a toho
si nesmírně vážím“. Na bohoslužby kardinála Duky se těším, jsou opravdu zajímavé.
Celý život jsem se věnoval myslivosti, a tak
jako poděkování a na památku jsem postavil kapličku k poctě sv. Huberta.
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Kaplička postavená Zdeňkem Petrem Leštinou
Nedaleko Strmilova vznikla sakrální stavba
- kaple svatého Huberta, kterou nechal postavit Zdeněk Petr Leština, mistr Řádu rytířů svatého Huberta. Tato stavba je doplněna obrazem s tematikou obrácení svatého

Huberta na cestu víry a pokory, kterou vytvořil František Maxmilián Hoffmann, rytíř
Řádu rytířů svatého Huberta. Nejvíce hodin odpracoval spolu se Zdeňkem Leštinou
Ota Křivánek. Kaplička je na kraji lesa, slouží

k zahájení honů a kolemjdoucím k zamyšlení.Tato sakrální stavba byla slavnostně vysvěcená 28. září 2014 jindřichohradeckým
farním vikářem Jiřím Špiříkem.
V kraji pánů z Hradce z rodu Vítkovců
a Czernínů z Chudenic, kteří zde hojně provozovali parforsní hony na loveckém zámku Jemčina. Hrabata Czernínové pro nedostatek svých loveckých psů honičů si
zapůjčili několik výtečně vycvičeních psů
od hraběte Františka Antonína Sporcka,
světe div se, zapomněli je Sporckovi vrátit,
což hrabě Sporck okomentoval: „Budiž, mí
pejskové budou sloužit rytířskému Řádu
svatého Huberta na jihu.“ Proč se František
Antonín Sporck, zakladatel řádu, takto rozhodl? Žel bohu byl bezdětný, a proto určil
po jeho smrti za velmistra hraběte Czernína. Toho Czernína, kterému zapůjčil své honiče. Ale život určil jinak - hrabě Czernín zemřel dříve než fundátor řádu Sporck.
Přesto pár nadšenců z řádu Rytířů svatého
Huberta pokračuje v duchu starých mysliveckých zvyklostí a tradic, které jim předali jejich předkové. Tito myslivci jsou členy
Českomoravské myslivecké jednoty, která
je v této bohulibé činnosti podporuje.

Kalendář 2021
Ve spolupráci s Patrikem Štěpničkou jsme si pro Vás
přichystali nástěnný kalendář pro rok 2021. Doufáme, že se bude líbit. Zájemci pište nebo volejte na tel.:
607 117 030. Cena kalendáře je 150 Kč.
Jiří Hanzal
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme poslední letošní vydání SN a já jsem moc rád, že
dostávám prostor, abych shrnul letošní rok.
Zkusím slovo „pozitivní“ použít v jeho správném významu. Ne tedy v tom, ve kterém vám ho mnohým z vás vryl
do paměti letošní rok. Zkrátka a dobře ten, který nás
posunuje, aby se nám dýchalo volněji a lépe. Nebojte
se, nebudu zde rozvíjet myšlenky o tom, jak je důležité
s tímto slovem pracovat, přistupovat k němu a tak dále.
To raději nechám na odborných publikacích a posouzení vás všech.
Rok 2020 a naše město Strmilov: Povedlo se dokončit
– a nebojím se napsat úspěšně – projekt „Kanalizace
a nová ČOV“, a to jak po stránce finanční, tak po stránce technologické. Čeká nás už jenom dokončit několik přípojek nutných k naplnění dotačního titulu. Dali
jsme všem občanům nějaký časový prostor pro napojení kanalizace a víme, že to leckde není úplně jednoduché uskutečnit. Nicméně je to věc nezbytně nutná. Začátkem příštího roku začneme zjišťovat stav napojení
a vyzývat opozdilce k nápravě. Snažíme se vám dát co
největší prostor, ale to bohužel nepůjde do nekonečna.
Pokud by se tomuto stavu někdo bránil, budeme, ač velice neradi, muset nápravu vymáhat přes odbor životního
prostředí – a to je věc velice nemilá. Město u všech svých
budov (budova úřadu, školy, sportovní haly, školky
a č. p. 3) hlásí připojeno. Za ČOV jsme dostali při kolaudaci (od října 2020 běžela ve zkušebním provozu) velkou pochvalu. Dokonce byla, z hlediska provozu a odběru vzorků, označena jako vzorová.
Daří se nám také pokračovat v rozdělané práci z minulého volebního období. Mezi velké investice patří přístavba mateřské školy. Je to jeden z mnoha zásadních
úkolů v rozšiřování a budování nového, většího a silnějšího Strmilova. Termín dokončení je stanoven na čer-

ven 2021. Pevně doufám, že naše MŠ bude plná šťastných
a spokojených dětí, které budou na budoucí vedení města
tlačit, aby zde mohli bydlet, a spokojeně žít. Je to mé velké
přání do budoucna.
Dnes už vím, že jsme získali peníze na přebudování školních dílen. Myslím, že to je též jedna z důležitých věcí pro žáky v jejich budoucím rozvoji. Trochu s nadsázkou

– a doufám, že se naše děti neurazí - bych se nerad dožil toho, že budu muset svým vnoučatům jednou vysvětlovat, k čemu slouží ten zubatý nástroj v dílně, kterým nejde spustit žádná elektronická vymoženost. Snad se blýská
na lepší časy a veřejné peníze, ať už státní nebo evropské,
začnou směřovat do smysluplných a reálných projektů.
Kvalita vody je také základ a priorita. V České Olešné je
tento stav dlouhodobě špatný a já jsem rád, že se nám povedlo získat místo pro nový vrt na pitnou vodu. V současné chvíli už máme stavební povolení a budeme dle zákona provádět výběrové řízení na dodavatele stavby. Přejme
si všichni, aby zkušební vrt na nás vychrlil mnoho kvalitní
vody a Česká Olešná se konečně dočkala, i když se stav už
hodně zlepšil. Přejme si to a budeme odměněni. Oprášíme také starší projekt na obnovu vodovodního přivaděče
do vodárny ve Strmilově. Opět to bude akce velice finančně

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.
1. 1.

náročná, leč ne nezvládnutelná, pokud nám životní prostředí pomůže. Stav kvality a vydatnosti vody se po nalezení zásadního problému mnohonásobně zlepšil, ale
nemůžeme samozřejmě usnout na vavřínech. Voda je
dar a zásadní věc pro kvalitu našeho života, a to i vzhledem k budoucímu rozšiřování Strmilova.
Patrně bych si tohle vydání Strmilovských novin mohl psaním vyhradit jenom pro sebe, protože materiálu
a myšlenek mám dost, ale zmíním už jen jedno téma.
Nastolili jsme novou éru v zacházení s odpady. Letošek
byl zkušebním rokem a sleva, kterou vám systém vypočítá, vás asi úplně nenadchne. Zároveň rok 2020 třídění odpadu moc nenahrával. Zatím je to více práce a více
peněz, ale věřte mi, že se to projeví v nedaleké budoucnosti, ať už sedí na radnici kdokoli. Nový zákon o odpadovém hospodářství na nás všechny bude mít velký finanční dopad. Pokud nebudeme usilovně pracovat už
teď, bude nás to všechny stát nemalé peníze. Teď nemluvím o stokorunách, ale tisícikorunách. Prosím vás
všechny - a jsem si vědom, že je to nepohodlné - abyste třídili odpad a dál nám pomáhali dojít do cíle. Jinak
nás k tomu donutí stát a bude to hodně bolet. Nejhorším
materiálem v popelnici je bioodpad. Využívejte našich
přechodných sběrných míst.
Do nového roku vám všem přeji:
Aby slovo „zdraví“, které jsme si uvědomili v letošním roce, získalo význam, který si zaslouží, a já vám ho opravdu ze srdce přeji.
Aby slovo „problém“, které jako zbytečné vymyslel Homo
sapiens, už nemuselo být nikdy použito.
A aby vás nenavštěvovala „Nesmrtelná teta“.
Krásné Vánoce
s pokorou váš starosta
Martin Novák

6.30 - 11.00
zavřeno
zavřeno
6.30. - 11.00
6.30 - 14.00
Zavřeno

Děkujeme svým zákazníkům za projevenou přízeň a přejeme
všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2021.
Zaměstnanci Jednoty Strmilov
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O zdražování v odpadovém hospodářství
Odpadová hospodářství obcí a měst čekají v následujících letech dvě velké zatěžkávací zkoušky a každý s ohledem
na danou situaci tak nějak tuší, že bude
třeba šetřit. A to buď podporou třídění
odpadů s cílem snížit množství směsného odpadu, nebo stanovením vyššího
poplatku za odpady tak, aby se za odpady nedoplácelo z rozpočtu.
První zatěžkávající zkouškou je nový zákon o odpadech, který říká, že obce a města s nadlimitním množstvím směsného
netříděného odpadu budou za toto nadlimitní množství (viz Tabulka 1 pod článkem)
platit rok od roku více peněz (viz Tabulka
2 pod článkem). Jak
můžete vidět v Tabulce 2, základní poplatek
za skládkování jedné
tuny využitelného odpadu bude skoro 4x vyšší. Jestli někdy dávalo smysl třídit odpad, tak je to právě nyní.
Druhá zatěžkávací zkouška je pokles příjmů do obecních a městských pokladen
z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 a zrušení superhrubé mzdy. Budou-li mít obce a města v rozpočtu méně
peněz, neměly by z pozice řádného hospodáře dotovat své odpadové hospodářství, ale měly by veškeré náklady rozvolnit
mezi občany. Pro ty by to v souvislosti se
zrušenou superhrubou mzdou neměla být
taková rána, protože dle slov politiků jim
v peněženkách zůstane více peněz. Navíc
každá domácnost i nadále bude mít možnost svým ekologickým přístupem získat
slevy na poplatku až do výše 70 %. (Pozn.:
Systém MESOH pamatuje i na domácnosti, které mají málo odpadu ke třídění, viz
video na YouTube „63. díl – Jak funguje
Motivační systém MESOH“).
Další otázka zní: Neodradí vyšší poplatek
ty zodpovědné od poctivého třídění odpadů a od snižování jejich produkce? V každé obci jsou ekologicky zodpovědní občané, kteří třídí a snižují produkci odpadů.
Z pohledu obce díky za ně. Jejich náklady jsou většinou nižší než poplatek, který
obci za odpady platí. Druhým extrémem
jsou občané, co si za vše tzv. zaplatí. Díky
evidenčnímu systému obsloužených popelnic víme, že v mnoha případech jsou
náklady na svoz jejich popelnic několikanásobně vyšší než poplatek, který za odpady platí. To je dáno tím, že se poplatek
stanovuje z průměrné hodnoty (tj. ze součtu nízkých nákladů zodpovědných občanů

a nadprůměrných nákladů těch nezodpovědných).
Jistě se najdou stěžovatelé, kterým se zdražení nebude zamlouvat, a tak si pojďme
odpovědět na nejčastější dotazy z obcí,
kde již zdražení proběhlo.
1. Přichází doba, kdy je třeba šetřit a obec
vyhazuje peníze za nové nádoby, či jiné
služby, které nejsou nezbytné k zajištění
svozu odpadů. Tak se chová řádný hospodář?
2. Jak si obec může dovolit dávat lidem slevy
na poplatku, když rostou náklady na odpadové hospodářství?
3. Řada občanů je zasažena COVID opatřeními a obec jim „pomůže“ zvýšením
poplatku za odpady?
Jestliže dnes není z čeho investovat, v budoucnu budou v důsledku rostoucího poplatku za skládkování investice ještě nereálnější a rok od roku budou celkové náklady
vyšší a vyšší. Právě dnes je třeba systém optimalizovat tak, aby klesalo množství netříděného odpadu. Žádná optimalizace se
však neobejde bez investice.
Dále je třeba si uvědomit, že problém rostoucích nákladů neprohlubují zodpovědní
občané, kteří třídí a produkují málo odpadů, ale ti nezodpovědní, kteří svou pohodlností vytvářejí nadprůměrné množství

netříděného odpadu, jehož cena bude
v letech několikanásobně růst. Díky nízkému poplatku má řada lidí pocit, že odpady mají malou hodnotu, a proč tedy ztrácet
drahocenný čas jejich tříděním. Je třeba
všem nastavit zrcadlo a v rámci možností nechat každého za svoji pohodlnost zaplatit reálný poplatek nebo naopak udělit
každému slevu za jeho svědomitý přístup.
Každý ale musí mít možnost ovlivnit výši
svého poplatku svým přístupem. Jestliže
má každý možnost dosáhnout 70% slevy,
jakou ještě větší pomoc lidem během COVID období poskytnout?
Je třeba motivační systém a jeho principy přestat brát jen jako bonusový systém
pro třídící občany. S ohledem na přicházející změny bude motivační systém jedním z hlavních nástrojů v boji s nadprůměrnou (drahou) produkcí netříděného
odpadu, který krom toho, že musí i nadále
pozitivně motivovat (a to stále intenzivněji), musí začít nastavovat zrcadlo těm, kteří
do budoucna představují hrozbu v podobě rostoucích nákladů na straně netříděných odpadů. Nově je třeba přestat doplácet náklady za nezodpovědné občany. Ti
si za svoji pohodlnost musí zaplatit v maximální možné výši. Netřídění odpadů je,
a především v budoucnu bude luxusem,
za který bude nutné zaplatit.
Ing. Radek Staňka, autor systému MESOH

Tabulka 1: Limity množství zbytkového odpadu (t/obyvatel obce (města) za rok)

Tabulka 2: Výše poplatku za uložení 1 t odpadu na skládku dle typu odpadu v Kč
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Co říkají údaje o odpadech o lidech ze Strmilova?
Tento článek je o odpadech, ale i o hledání
cesty, jak nenechat naši krásnou přírodu zavalit plastem, sklem, lhostejností, konzumními návyky a rezignací. Přesněji vysvětlíme,
jak funguje MESOH (Motivační evidenční
systém odpadového hospodářství), který
jsme ve Strmilově začali využívat od listopadu 2019. Smyslem zavedení systému je motivovat lidi ke třídění a celkovému snižování
odpadů. V první fázi jsme se zaměřili na odpady, které vznikají v domácnostech s trvale žijícími obyvateli. Každá domácnost obyvatel Strmilova (stanoviště) dostala domů
startovací balíček, který obsahoval popis
systému s pravidly (jsou tam rady, jak třídit
a způsoby sbírání EKOBODů), kartu do sběrného dvora, pytle pro využití svozu od domu a arch kódů, na kterém jsou také přihlašovací údaje ke svému odpadovému účtu
na webu www.mojeodpadky.cz.
Rok uplynul a je čas se podívat, co o nás – lidech žijících ve Strmilově - říkají posbíraná
data. Údaje se sbíraly z čárových kódů na pytlích s tříděným odpadem, ze čteček na sběrném dvoře a z kódů na popelnicích. Pro
stanovení slev z poplatků za odpad bylo sledováno období od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020.
Každý se nyní může podívat na svůj odpadový účet, kolik tzv. EKOBODů se jeho domácnosti podařilo nasbírat. Celkově se z obyvatel
trvale hlášených do Strmilova a místních částí
zapojilo 83 % domácností (tj 439 z 528), tedy 17 % lidí se o problematiku odpadů vůbec
nezajímá nebo mají jiné důvody se nezapojit. Systém je dobrovolný, každý se může rozhodnout, zda svůj odpad odevzdá roztříděný nebo ho nacpe do popelnice jako směsný.
Třídění (ale i celkové snižování vyprodukovaného odpadu) pomůže snížit množství odpadu odváženého na skládky. Tím se uleví
přírodě (s odpadem roztříděným si lze lépe
poradit například recyklací) ale i rozpočtu
města (za tunu směsného odpadu se v současné době na skládce vybírá 3199,- Kč s DPH
a legislativa způsobí další velké zdražení.
Za tento rok (do 31. 10. 2020) odvezla firma
AVE městu Strmilov na skládku Fedrpuš 285
tun směsného odpadu z popelnic občanů,
navíc ještě bylo potřeba ze sběrného dvora
na skládku do J. Hradce odvozit neroztříděný odpad v obecním kontejneru (o objemu
18 m3) dalšími 23 cestami. Celkem tedy lidé
(včetně chalupářů a turistů) ve Strmilově navezli do sběrného dvora přes 50 tun neroztříděných odpadků. Kam s nimi, až začne platit
zákaz skládkování v roce 2030?
Začít třídit není snadné, zejména starší ročníky mohou potvrdit, že změnit návyky
svého života se nepodaří hned a napoprstr. 6

vé. Naše stereotypy nás ovládají. Včas se zastavit, když jdu s plastem do koše, vyžaduje mnoho pokusů. Chce to překonat vlastní
pohodlnost, abych kelímek dala na jiné
místo než obvykle, sešlápla ho a odevzdala do tříděného odpadu. Vyžaduje to více
energie, dostatek motivace a vůle vytrvat.
A to jsou vlastnosti, které si musí v sobě vypěstovat každý sám. Ve škole se to už děti
učí odmala. Některé (ty chytřejší a odváž-

nější) dokonce radí svým prarodičům, co
nepatří do koše, jak třídit nebo jak kompostovat. Dobrým pomocníkem ke změně návyků může být i motivační systém města,
který odmění ty, co se do třídění a snižování
množství odpadů pustí. Nasbírané EKOBODy se totiž na konci roku promění na finanční odměnu - slevu na poplatku za odpad.
Zastupitelstvo města schválilo dne 26. 11.
2020 novou odpadovou vyhlášku, ve které
stanovilo pro rok 2021 tato pravidla:
•
Nejvyšší poplatek (vloni zvýšený
na 650,- Kč/osobu) budou platit jen ti,
kteří se do systému nezapojili a pravděpodobně tedy netřídí vůbec. Ostat-

•

•

ním bude oceněn každý EKOBOD nasbíraný v domácnosti hodnotou 8,- Kč.
Například pokud se podařilo ve sledovaném období nasbírat odevzdáním
roztříděného odpadu 30 EKOBODŮ,
pak domácnost ušetří 240,- Kč za rok.
Horní strop odměn je 70 % poplatku
tj. největší sleva, které lze dosáhnout
je 455,- Kč na osobu v domácnosti
a rok.

Systém je i nadále dobrovolný. Nově
se ale bude více do výše poplatku zohledňovat množství vyprodukovaného směsného (netříděného) odpadu.
Kdo bude mít celkově méně odpadu
(například nenechá vysypávat každý
týden poloprázdnou popelnici) bude
na tom lépe, než ten, kdo zaplní i dvě
popelnice týdně. Vyndání popelnice
před dům a její výsyp se po načtení kódu bere automaticky jako vyvezení plné popelnice bez ohledu na to, kolik je
v ní odpadu. Velká popelnice (240 l) se
započítává objemem, nikoliv jako jeden kus ale jako dvě malé.

4/2020
Kód na popelnici je povinný bez ohledu na zapojení do systému MESOH.
Sledování množství směsného odpadu
adresně je pro město důležité kvůli přípravě na novou legislativu. Svozová firma dostane pro rok 2021 instrukci, aby
popelnice bez kódu již nevyvážela.
Snižování celkového množství odpadu je
ještě vyšší liga v boji s odpadem než jejich třídění, ale o tom až někdy jindy. V této
chvíli bychom se ještě chtěli pokusit interpretovat výsledky fungování systému třídění z dat o odpadech a také z pozorování pracovníků sběrného dvora a technické
údržby města, kteří každý první čtvrtek
v měsíci odváží náš domovní odpad (tříděný do pytlů s plasty, papírem, plechovkami + vysmažený olej v nádobách) od dveří každého domu. Město tak chce umožnit
třídit základní komodity těm, kteří nemají
možnost využít provozní dobu sběrného
dvora (čtvrtek 13.00 – 17.00 a sobota 9.00
– 11.00).
A nyní střípky z pozorování „odpadového
chování“ našich občanů:
•
19 domácností (tj. 4 %) třídí excelentně a můžeme se od nich učit (jsou to ti,
co dosáhli 65 – 81 EKOBODů)
•
32 stanovišt (tj. 6 %) třídí velmi dobře,
•
145 stanovišť (tj. 27 %) zřejmě začíná třídit (tj. občas odnesou sešlapané
plasty nebo elektroodpad do sběrného dvora, vyndají balík papíru označený kódem před dům) zřejmě vidí v tomto zvýšeném úsilí smysl a chtějí chránit
přírodu (nebo jim záleží na slevě). Zde
je slušná naděje, že se lidé v této skupině brzy posunou a vybudují si návyky
třídění
•
214 domácností (40 % všech) trochu
třídí, ale zřejmě neznají pravidla MESOHu. Je možné, že někde zaslechli
o slevách, ale smysl jim uniká, systém
nepochopili. Prosím, přečtěte si znovu
návod, rady, doporučení. Je zveřejněn
i na webu města pod odkazem Občan
a záložkou Čistý Strmilov
•
126 domácností (23 %) netřídí vůbec
nebo v systému být nechtějí. Škoda.
Výše uváděné statistiky lze brát jako výborný první krok, jako začátek a úspěch. Můžeme se radovat, že obrázek třídění ve Strmilově a okolních vsích není tak černý, jak
by se mohlo zdát. Jsou tu lidé, kteří to umí
a ostatní se u nich mohou inspirovat. Odhaduji, že u mnoha těchto vzorných domácností je motivace jiná než sleva na poplatku
za odpad. Napovídá tomu i výsledek ankety, která proběhla v září t. r. na webu města.
Na otázku „Proč třídíte?“ odpovědělo 21 lidí
a z nich 67 % udalo jako důvod „ohleduplnost k přírodě“. Věnujme pozornost těmto
•

lidem, naslouchejme jim. Co a jak dělají, aby
jejich děti a vnoučata nemusela nacházet
v půdě plasty a pneumatiky?
Nehledejme, jak systém obejít, jak podvést
obsluhu ze sběrného dvora, jak přechytračit své okolí. Ptejme se spíše těch, kteří berou boj s odpady vážně a sleva není pro ně
hlavním motivem. Směrujme svou pozornost k příkladům dobré praxe, učme se od lidí ohleduplných
Závěr bude patřit ještě jiným pozorováním.
Ukazují nám obraz o těch, kterých je jen malá skupinka, přesto dokážou těm ostatním
jejich snahy hodně znepříjemnit. Jde o postřehy od lidí, kteří s odpadem pracují poté, co se jich občané ze svých domácností
zbaví. Manipulují s odpadky přímo, s rukavicemi, v každém počasí a pravidelně. Sbírají
svozové pytle, načítají kódy, pomáhají odnášet odpad z vozíků ve sběrném dvoře. Jejich
pohled na věc je neveselý, ale je potřeba ho
také ukázat. Třeba se tím některé věci změní.
Třeba se ti, co podvádí, poznají a své chování přehodnotí. Tedy tímto předávám vzkaz
těm několika lidem, kteří:
a) neví, že do svozového pytle na papír,
plasty, olej a plechovky nepatří hadry, elektronika, vybouraná vana, petky
s vodou, friťák, spreje, vysavač… Svoz
tříděného odpadu nenahrazuje popelářský vůz. Na vašem osobním účtu
na www.mojeodpady.cz máte po přihlášení napsáno, jaké chyby jste se při
plnění pytle dopustili a proč Vám nebyly
uděleny ekobody. Opravdu ale nedokážeme pochopit, že si myslíte, že plechovka plná barvy zamaskovaná do plastů je
způsob, jak chráníte přírodu.
b) Do plastů opravdu nepatří celý vysavač,
odvezte si ho do sběrného dvora sám.
Odpadky, které do svozu nepatří, necháváme na místě, aby si je majitel zlikvidoval obvyklým a legálním způsobem.
c) Sběrná hnízda s kontejnery vyváží firma AVE a to jen obsah kontejnerů. Použitá vybouraná vana z České Olešné
položená vedle kontejneru na plasty
neodcestuje sama na skládku. Podobné velkoobjemové odpady zůstanou
na místě hyzdit své okolí, dokud si je jejich majitelé nevezmou zpět.
d) Obsluha sběrného dvora většinou pomáhá s odnášením roztříděných věcí
z vozíků a kárek dovezených do sběru,
i když to nemá v provozním řádu stanovené jako povinnost. Je to ale rychlejší
a k občanům, kteří přivezou komodity odděleně, je to přívětivé. Jedna velká hromada propletených věcí z různých materiálů opravdu není tříděný
odpad a věta „tak tady to máte“ oprav-

du nemotivuje nikoho, aby dělal práci
nad rámec svých povinností.
e) Několik vozíků směsného odpadu měsíčně nelze pokládat za běžný komunální odpad. Velké objemy směsného
odpadu (například celá vyklizená půda po předcích) je potřeba řešit objednáním kontejneru (město jej zdarma zapůjčí a přistaví k domu), odveze
na skládku na Fedrpuš a objednateli
přeúčtuje nákladovou cenu tj. platbu
za skládkovné tj. 2125,- Kč/tunu + dopravné (1400,-).
Z ročního provozu systému ještě vyplynulo, že:
•
Systém bude pokračovat. Slevy na rok
2021 jsou vypočteny z údajů za období
od 11/2019 – 9/2020. Od října 2020 už
každý shromažďuje své ekobody jako
podklad pro výpočet poplatku na rok
2022.
•
Každý si své údaje může zkontrolovat
na odpadovém účtu po přihlášení a zadání hesla, které obdržela každá domácnost na archu s kódy.
•
Jsou i další způsoby, jak získat ekobody
(např. potvrzením inventury stanoviště
nebo vyplněním odpadového dotazníku viz váš odpadový účet), přečtěte si
pokyny k systému MESOH.
•
Některé slabiny systému pro další období vylepšíme. Problém bývá, že některé kódy se z pytlů v deštivém počasí
odlepí. Ztrátě bodů lze ale předcházet
tím, že kód ještě přelepíte izolepou
nebo napíšete na pytel fixou číslo popisné.
•
Stává se, že pytle s plasty nedosáhnou
váhového minima 2,5 kg. Je potřeba
plast sešlapat. Svážet vzduch a poloprázdné pytle je neefektivní. Váhové
rozpětí je popsáno v návodu MESOH.
•
Evidence směsného odpadu z popelnic
a sběrného dvora ukazuje, že je potřeba více sledovat, jak občané využívají
odpadové hospodářství, zda jde opravdu o domovní odpad. Proto bez ohledu
na zapojení do MESOHU je potřeba mít
identifikační kartu do sběrného dvora
a kód města na každé popelnici.
•
Podle loňské fyzické analýzy odpadu
38 % odpadu v popelnicích byl biodpad, ten patří do kompostérů nebo
na bioskládku.
Při nejasnostech a potížích se systémem
MESOH je možné se obrátit na úřad, poradíme i pomůžeme. I my se MESOH učíme. Pravidla pro letošní rok budeme dále vylepšovat, v diskusi je například váhový limit nebo
větší důraz na snižování celkového objemu
směsného komunálního odpadu.
Jaroslava Sedláková, Václav Doškář
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Strategický plán pro Strmilov a hledání nového využití KD
V listopadu byl v zastupitelstvu města
schválen strategický plán města na roky
2021 - 2026. Při zpracování aktualizace
strategického plánu využil úřad řadu nástrojů k zapojení obyvatel, možnost vyjádřit svůj názor využilo 85 lidí. Jedním
z nástrojů byla anketa s veřejností, která
probíhala od května do srpna 2020. Tištěný dotazník byl umístěn do Strmilovských novin. Současně bylo možné vyplnit anketu na webu města. Podrobné
výsledky šetření jsou dostupné na webu
města. V průběhu srpna se také podařilo uskutečnit 20 hloubkových rozhovorů s mladými lidmi. Na základní škole vy-

plnilo 46 žáků jednoduchou anketu. Pak
však do projektu zasáhla druhá vlna epidemie Covid 19 a bylo nutné zrušit podzimní akce pro veřejnost, včetně veřejného projednání. Zapojení veřejnosti se
muselo přesunout do virtuálního prostoru.
Strategický plán byl zpracován v rámci
projektu Přívětivý a inovativní úřad Strmilov. Tento projekt, podpořený z evropských fondů, z Operačního programu
Zaměstnanost, si dále klade za cíl zlepšit komunikaci úřadu s veřejností, vznik
komunikační strategie úřadu a vzdělávání pracovníků. Součástí projektu je ta-

ké podpora rozhodování ve věci 2 investičních záměrů: rekonstrukce kulturního
domu, stavební parcely.
Jedním ze žhavých témat projektu i života obce je hledání nového využití objektu kulturního domu, který byl
uveden do provozu v dubnu roku 1989.
Do konce roku ještě poběží rozhovory
se zájemci o využití prostor v kulturním domě. Kromě občasných kulturních
a společenských akcí místních spolků by
některé místnosti KD mohly sloužit jako
provozovny drobných podnikatelů a živnostníků. Město se nebrání ani velkým
stavebním úpravám, kterými objekt rozdělí na menší prostory. Změna systému
vytápění budovy se musí provést do roku 2022, aby objekt vyhovoval limitům
na ochranu životního prostředí.
Inovací a netradičním nástrojem na pomoc těm, kteří řídí město (nebo těm, kteří si to jen chtějí zkusit „nanečisto“ ve virtuálním světě) bude Znalostní model
pro řízení obce. Tuto část projektu pro
Strmilov připravují dvě vysoké školy: Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické z Jindřichova Hradce a Vysoká
škola polytechnická Jihlava.
Máte-li co říci k tématu kulturní dům
nebo dokonce zájem se na změně účelu využití podílet, můžete kontaktovat
Mgr. Jaroslavu Sedlákovou Ph.D na telefonu 384 497 177 a zjistit aktuální možnosti zapojení do projektu. Na webových
stránkách města hledejte Přívětivý a inovativní úřad Strmilov. Zapojit se můžete
i prostřednictvím Facebooku a Instagramu.
Bc. Daniel Rosecký,
Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

Strmilovské noviny i na Facebooku a You Tube
Oznámení Městského úřadu Strmilov:
Ve dnech 24.12. a 26.12. 2020
bude sběrný dvůr UZAVŘEN
NABÍZÍM PODLAHÁŘSKÉ SLUŽBY,
OD NÁVRHU PO REALIZACI

 podlahybk@email.cz,  776 197 624
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16. ročník soutěže O Křišťálovou popelnici v netradiční podobě!
Po letošní konferenci Odpady a obce martinské tour zástupci EKO-KOM, a. s.
vali příslušní regionální manažeři EKO-KOM,
2020, která se v minulosti konala vždy Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly a. s., vybírat však mohli pouze z obcí, které
za přítomnosti stovek účastníků v Hrad- tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5.
ci Králové a letos si kvůli koronavirovým do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v ka- místě. V užším výběru pak o těch nejlepomezením odbyla svou on-line premié- tegorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítěz- ších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy
ru, proběhlo v netradičním kabátu i pře- ství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal se hodnotilo nejen dosažené množství vydání ocenění vítězům celorepublikové zároveň absolutním vítězem 16. ročníku tříděného odpadu na osobu a rok pro kažsoutěže obcí v třídění odpadů „O Křiš- soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil dou komoditu, hodnotil se také poměr tříťálovou popelnici“ za rok 2019. Na roz- tak seznam vítězů na putovní Křišťálové po- děného odpadu a komunálního odpadu,
díl od minulých let neproběhlo předá- pelnici, kterou starostce Jaroslavě Martano- hustota sběrné sítě (včetně pytlového sbění ocenění zástupcům nejlépe třídících vé předala regionální manažerka AOS EKO- ru a individuálních nádob), přihlíželo se také
obcí na slavnostním večeru konferen- -KOM Lenka Pravdová.
k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton,
ce v Hradci Králové. Naopak zástupci
bílé sklo a kovy a celkově, jaké jsou v obci
společnosti EKO-KOM se rozjeli přímo
vytvořené podmínky pro nakládání s odna radnice a obecní úřady, kde ve stejpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní
nou chvíli předali ocenění a zveřejnili jim
a provádí se především na základě údajů
umístění v soutěži. Vyhlášení tak proposkytovaných obcemi systému EKO-KOM
16. ročník soutěže O Křišťálovou popelnici v netradiční podobě! Zástupci
běhla v komorním duchu, na EKO-KOM
radosti se
totentokrát rozjeli předat ocenění přímo do nejlepších obcí
v rámci jejich pravidelného výkaznictví.
ale oceněným obcím neubralo.
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Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel
zvítězily Vigantice a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk
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regionální manažerka AOS EKO-KOM
Lenka Pravdová. Strmilov
EKO-KOM, a.s., vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5.
Co je hodnoceno?

Provoz kanceláří MěÚ Strmilov,
knihovny Viléma Martínka
Strmilov, knihovny v České Olešné
a Sběrného dvoru Strmilov
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Knihovna
Česká Olešná

14. 12. 2020

OTEVŘENY

UZAVŘEN

OTEVŘENA

UZAVŘENA

15. 12. 2020

UZAVŘENY

UZAVŘEN

UZAVŘENA

UZAVŘENA

16. 12. 2020

OTEVŘENY

UZAVŘEN

OTEVŘENA

UZAVŘENA

17.
12.
2020
OTEVŘEN
UZAVŘENA
místě.
V užším
výběru pakUZAVŘENY
o těch nejlepších rozhodovala
celá řada kritérií. Jako vždy
se hodnotilo

UZAVŘENA

Městský úřad Strmilov upozorňuje
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková
mluvčí
společnostimnožství
EKO-KOM,vytříděného
a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz,
tel.: 602
186 205,
nejen
dosažené
odpadu na osobu
a rok
pro každou komoditu, hodnotil se také
18.
12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
OTEVŘENA
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
na změnu úředních hodin o Vánocích:
poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a
individuálních
nádob),
přihlíželo
se
také
k
tomu,
jestli
obec
sbírá
i
nápojový
karton,
bílé
sklo
a
kovy
a
Kanceláře MěÚ Strmilov jsou, dle sou19. 12. 2020
UZAVŘENY
OTEVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy velmi
časných opatřeních, otevřeny vždy
20.
12.
2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného výkaznictví.
v pondělí od 07.00 hod. do 12.00 hod.
21. 12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
a ve středu od 11.30 hod. do 16.30
www.ekokom.cz,
www.jaktridit.cz
22. 12. 2020 pouze pokladna
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
hod. V tento čas je otevřena i knihovna
23.
12.
2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
VM. Kanceláře i knihovna VM budou naposledy otevřeny ve středu 16. 12. 2020
24. 12. 2020
Štědrý den
Štědrý den
Štědrý den
Štědrý den
od 11.30 hod. do 16.30 hod. V pondě25. 12. 2020 1. svátek vánoční 1. svátek vánoční 1. svátek vánoční 1. svátek vánoční
lí 21. 12. 2020 od 07.00 hod. do 12.00
26. 12. 2020 2. svátek vánoční 2. svátek vánoční 2. svátek vánoční 2. svátek vánoční
hod. bude otevřena pouze pokladna.
27. 12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Po tomto datu bude možno uskutečnit
platby pouze převodem na bankovní účet
28. 12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
vedený u ČS a.s., pobočka Jindřichův Hra29. 12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
dec, BÚ č. 600 432 309/0800.
30. 12. 2020
UZAVŘENY
UZAVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Od 23. 12. 2020 - 31. 12. 2020 budou
31. 12. 2020
UZAVŘENY
OTEVŘEN
UZAVŘENA
UZAVŘENA
kanceláře MěÚ Strmilov uzavřeny.
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Z knihovny

Příběh knihovny v době chaosu i klidu
Knihovna je městem zřizovanou institucí, která je v povědomí mnoha lidí
zakotvena jako nedílná součást obce,
staletím prověřená a stále používaná
(pro některé občany vítaná, jiným lhostejná). Každopádně by její existence
a funkčnost měla být v prvé řadě, podle
mého názoru, známka standardu kulturnosti a vzdělanosti obyvatel té které obce či města.

z malé části. A věřte, že na čtení knih během knihovnické pracovní doby opravdu
není čas.
Cože tedy viditelné je?
V minulém čísle SN jsem Vám vyprávěla, jak knihovna a lidé kolem ní připravují speciální projekty pro zlepšení životního prostředí ve městě i okolí. Mám
teď na mysli konkrétní dlouhodobé projekty, které začaly úpravou strmilov-

vaných očích knihovnicky neknihovnická, tedy pro knihovnici dost netypická.
Ale proč by neměla být knihovnická?
Vždyť při bližším prozkoumání této aktivity do ní patří úplně vše, co je v knihovnické práci (v dnešní době hodně různorodé a o mnoho oblastí rozšířené)
obsaženo. Hlavní důvody, proč jsem se
do těchto projektů pustila, jsem již popisovala v předchozím čísle. Shrnu to vše

Řada lidí možná netuší, cože ta knihovnice
vlastně vůbec v té místnosti s regály plné
roztodivných knih vlastně dělá. Je to podezřelé, že tam vydrží tolik hodin a vlastně
je placená za čtení knih? To přece je úplně
postavené na hlavu. Ano, kdyby tomu tak
bylo, postavené na hlavu by to opravdu
také bylo. Nabízím Vám tedy takový minivhled do knihovnické činnosti ve Strmilově, která je pro veřejnost viditelná pouze

ského podzemí a pokračovaly Cestou
strmilovské vody (úprava míst se studněmi), odpočinkovým místem U Dubu.
To vše bude nadále pokračovat i příští rok, tentokrát v ulici Obcizna, v místě
přečerpávací stanice poblíž sv. Jana Nepomuckého. Tyto ojedinělé knihovnické projekty tedy jsou vidět. A jsou specifické pro naše místo, kde žijeme, tedy
Strmilov. Je to činnost v nezaintereso-

do jediné věty. Byla to především touha: zútulnit zanedbané kouty ve městě,
zlepšit jejich mikroklima, zapojit do této
činnosti a následného setkávání široké
spektrum lidí, sousedů, spřízněných duší, probudit zájem o životní prostředí nejen u dospělých, ale hlavně dětí, vzdělávat všechny skupiny v této oblasti nejen
exkurzemi zvenčí i zevnitř, ale i svým příkladem, inspirovat je, sdílet zkušenos-
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ti v oblasti zahradničení a krajinotvorby
a vylepšit vztah lidí k půdě, vodě, ovzduší, rostlinám a všemu živému vůbec. Tedy z knihovnického hlediska vlastně úplně v pořádku – přesah těchto akcí je
tedy komunitní, vzdělávací, informativní, estetický, kulturní, společenský,
v neposlední řadě atraktivní pro turisty… Vše, co knihovna má mít. Tímto
(a s velkou pomocí pana Kalvase, Jarky
Sedlákové a s podporou Města Strmilov)
opět vyšla ven od regálů do prostoru, více mezi lidi. Navíc byla využita tato neopakovatelná doba strnulosti k „neustrnutí“ – ke znovuuvedení krásy, pohybu
i pořádku, přírody a živosti do každodenního a nyní nevšedního životního
plynutí. Díky za tuto možnost (doufejme
tedy dobře využitou) pro rozvoj činnosti
knihovny, pro její spřízněné duše a vlastně pro všechny obyvatele Strmilova. Děkuji tímto i našim sponzorům, kteří
pomohli při dokončování projektu:
Bohumilu Nořinskému za materiál
a práci na lavičkách a Milošovi Sedlákovi za dubová polena pod ně. Manželům Hřavovým - sousedům u dubu,
kteří měli vše jako na dlani a přispěli
rostlinami a drobnými svačinkami, také jsme se mohli připojit k jejich elektrice. Drahé Marušce Kubákové za neuvěřitelné množství rostlin, které
nám na osazování poskytla. Vše bude
vidět lépe na jaře a potom další měsíce. Panu Kalvasovi úplně za všechno!
Přijďte posedět a pokoukat, přijít vidět.
A co dál, knihovno? Co čtení? Vidět lze
pootevřenými dveřmi do knihovny jen regály plné knih, počítače, stoly se židlemi,
stejně jak tomu bylo před lety. Čtení vidět
není. Ale…
Momentální čtenářská základna kolem
150 lidí není sice ohromující číslo, ale
zase není tak malé na to, aby se vůbec
nebralo vážně. Navíc pro generaci starších čtenářů je to stále jediná možnost,
jak se ke čtení dostat. Nemají alternativu
v počítačovém čtení. Četba je v současnosti v této internetové, velice materiálně založené, uspěchané a chaotické době hodně luxusní záležitostí (nejen kvůli
penězům, ale právě i kvůli času). Má ovšem stále mnoho úžasných přidaných
hodnot, které jsou však zjevné pouze
těm, kteří tuto dobrodružnou plavbu
podstupují nebo jsou jejími občasnými
účasníky, či dokonce jen jejími pravidelnými nebo také jen občasnými pozorovateli. O bystření pozornosti, podpoře
paměti, dobré slovní zásobě, nebo jen
prosté relaxaci a oddychu nebudu mluvit. Čtení totiž skýtá mnoho výsad, ale

také občas pár temných zákoutí, o tom
není pochyb. Kdo se však chce vydat
na cestu sebepoznání, osobnostního
posunu nebo dokonce postupné osobní přeměny, pro toho je dnešní doba
přímo požehnaná. Aniž by musel vlastnit a složitě instalovat doma ohromnou
vlastní knihovnu s mnohými nejen naučnými svazky, je zde neuvěřitelné množství možností, jak se k potřebným informacím dostat. Internet je samozřejmě
tím médiem nejžádanějším, na místo
velice úsporným, ale přece jen tam nelze najít úplně všechno a zdroje informací jsou někdy podivné a značně nedůvěryhodné. Dnešní doba je pro knihovny
opravdu zlatým dolem vědění a moudrosti. Oproti minulým desetiletím
zpátky máme přístup k docela bohatému arzenálu sebevzdělávací a motivační literatury, která přece jen nese
více známek autentičnosti a pravosti, než řada schémat z internetu. Je
jen třeba pečlivě vybírat. A jako čtenář někdy možná zkusit zabrousit právě
do svých místních i vzdálenějších knihoven, kde se mnohé informační zdroje kumulují, získávají své zařazení, hodnocení
a nakonec i své mnohé konkrétní příznivce. A když zrovna není vše potřebné
po ruce v místě, knihovnice jistě poradí
s jinými způsoby získání potřebné literatury a informací.
Mnoho knihoven v zemi i na celém světě bylo nyní dlouhodobě zavřených
a knihovnická činnost se na řadě míst
musela omezit na aktualizaci knihovního fondu, revize, úklidy knihoven,
pracovalo se z domova. Mnoho času
stále zabírá a zatím bude zabírat (než
přijde doba plně elektronizovaných
knihoven) navenek neviditelné pořizování a zpracování každé jednotlivé
knihy (objednávka, obalení, zapsání
do katalogu, razítkování a okódování štítky). Těch opravdových papírových
knih je nyní v knihovnách ve Strmilově a v České Olešné dohromady téměř
14 000. Ano, tato činnost je brána jako
základ, na kterém jsou stále knihovny
udržovány v pohotovosti, podporovány zastupiteli měst a obcí. Je to však také všechno to ostatní viditelné i neviditelné, čím v rámci obce a okolí přispívá
knihovna nejen k relaxaci obyvatel , ale
hlavně ke vzdělávání, komunikaci , kulturnímu vyžití obyvatel.
Co k vidění vždy bylo a je (alespoň pro
ty, kteří se chtěli účastnit, pro ostatní aspoň na plakátech), to jsou různé vzdělávací besedy a semináře pro širokou
veřejnost, které knihovna pořádá. Dů-

ležitá je dlouholetá spolupráce se školou, na kterou opět, doufejme, navážeme i v budoucích klidnějších časech
a budeme dále vymýšlet nové besedy
a vzdělávací pořady. V současné době
nově připravuji koncepci environmentálního vzdělávání, které je úzce spojené právě s výše uvedenými aktivitami
v prostoru Strmilova.
Co se týká relaxace, staly se oblíbenými
relaxační večery s různými osobnostmi. Dále získaly oblibu koncerty, které
knihovna již po dlouhá léta pořádá. Nově zkoušíme občas uspořádat i takzvaná sousedská setkávání, veřejné procházky atd., kterých se můžete účastnit
při nejrůznějších příležitostech. Od minulého roku je knihovna také hlavním zázemím pro ochotnický spolek
ŽAS, který se Vám občas pokusí vyvolat úsměv na tváři v podobě vystoupení.
V knihovně (od minulého roku pod novým vedením) vznikají scénáře k představením, spolek tady má i technické zázemí. Zkoušky probíhají již mimo prostor
a čas knihovny, přímo na podiu kinosálu
bez přerušení 3 měsíce. Doba je složitá,
uvidíme, zda se podaří něco podobného
pro Vás připravit i do budoucna.
Z činnosti knihovny mohu ještě zmínit
„viditelné“ výstavy všeho druhu, zejména objevených místních umělců, talentů, šikovňáčků, které se staly také hojně
navštěvovanými. Publikační a propagační činnost, včetně webových aktualizací, je součástí knihovnické práce.
Protože zde chybí infocentrum, právě
knihovna převzala tuto funkci pro turisty i místní občany.
Jen na okraj zmíním biblioterapii,
ve které však vidím dnes i do budoucna
ohromný potenciál. I když nemám certifikovaný kurz, v podstatě mohu po létech knihovnických zkušeností tvrdit,
že i „terapie knihami“ zde již mnoho let
probíhá. Vím, o čem mluvím, vyzkoušela
jsem si ji sama na sobě.
Co je však v současné době moc důležité,
knihovna se stala místem, kde se lidé prostě setkávají. A mohu říct, že se setkávají
moc rádi. Na mnoha úrovních, v různých
hloubkách, z mnoha různých důvodů
a za mnohými účely. V různých sestavách, seskupeních, ale i jako jednotlivci.
Tak to mělo vždycky být, bylo a snad zase
(po této složité době chaosu) opět snad
bude. A to je přece krása, ne?
Vánoce plné klidu,
zdraví a lásky Vám všem přeje
Vlasta Vondrušová,
Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově
str. 11

STRMILOVSKÉ NOVINY

Cimrvaldy a okolí

Zimmerwaldy - část 7.
Obchodní stezky
Při stezkách byly zřizovány stráže vybírající
cla a chránící obchodníky. Z nich se postupně stávaly osady a města.
Na mírném ostrohu při stezce vedoucí poblíž kostelíka sv. Ondřeje u soutoku dvou
vodních toků z Kunžaku a Strmilova stála
taková stráž. Není vyloučeno, že místo bylo opevněno, snad zde povstala i nějaká
tvrz. Z ní údajně vznikla osada, předchůdce dnešního Strmilova. Její jméno se nezachovalo.
Podle archeologa Richlého odbočovala od hlavní stezky Rakousy, Markl, Landštýn, Markův kámen (správně Marksteintedy kámen hraniční) stezka vedoucí přes
Kunžak, Strmilov k Počátkám a dál do vnitra Čech. Jiná stezka vedla přes Telč k Jihlavě a Třebíči. Všechny okolnosti svědčily, že
mohla vést stezka od Jindřichova Hradce
přes Kobylí hůru, Jarošov, Německou Olešnou a dále přes Šejbu k Palupínu pod Horní
Dvorce k Jilmu a do Telče. U označení Šejba je uvedeno, místo kudy se vozila sůl. Další solní cesta vedla od Prachatic přes České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Strmilov
k Jihlavě.
Jiná solná stezka vedla z Pasova na Vimperk, Písek přes České Budějovice. Je uvedeno, že vozy jely přes Strmilov. Přes Strmilov se údajně vozila sůl z předmostí
pasovského Illstadtu, kde byla solnice i celnice, do Jihlavy a dále. Není uvedeno, že by
zde byla solní pokladna. V kupecké cestě je
uveden les Cimbord 1/2 hodiny na jihozápad od Strmilova.
Těžba soli je známá již z doby halštatské (7.5. st. př. Kr.) v Dunbergu v Alpách, v Heuneburgu u Dunaje, kde byl nalezen i jantar,
což nasvědčuje o existenci dálkového obchodu. Tuhová keramika z tohoto období
(pasovská, jihočeská i dolnomoravská) se
kryla s obchodní sítí, která distribuovala sůl.
Není jasné, zda tyto nádoby sloužily pouze
k přepravě soli nebo i k jejímu uskladnění.
Lze se domnívat, že známé oppidum Třísov u Vyššího Brodu bylo obchodní stanicí
na cestě ze Solné komory a spojnice s antickým světem.
Obchodní stezka vedla také přes oppidum
Staré Hradisko na Moravě, kde byly nenalezeny jantarové ozdoby ve tvaru krychle
s okosenými rohy (Smetánka-Hledání…)
O dálkovém obchodu z ještě vzdálenější
doby bronzové svědčí nálezy z Dívčího Ka-
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mene ze starší doby bronzové cca 1500 let
před Kr. Na tomto místě nalezeny jantarové perly bochníčkového tvaru, stejné jako
v Mykénách, dále shodně vypálená miska
a kamenné oblázky do praku, což nasvědčuje obchodu mezi Mykénami a Pobaltím.
V době bronzové vozil se jantar na Blízký východ z Dánska (Jutska) přes Čechy.
Stanice na královské cestě ze Sard v Malé Asii do Persepole v Iráku byla vybavena noclehárnami s přepřaháním koní. Tuto 2700 km dlouhou cestu urazili za 90 dní.
V době železné probíhal obchod s Anglií
po staré, původně bronzové cestě. Kolem
roku 300-500 stávaly u cest hostince a poštovní stanice. Řekové si opatřovali od Keltů
cín, lesní produkty a jantar výměnou za víno otroky (1 otrok-1 doušek vína).
Také Sámova stezka (jantarová), vrátíme-li
se opět do bližšího období, vedla, sledujíc
tok Moravy ze severní Itálie, Branou moravskou k pobřeží Baltu.

Magdeburská listina z r. 1176 se zmiňuje
o kupeckých dvorech pro mezinárodní obchod s ubytováním cizinců. Kupecké domy
sloužily pro místní potřebu i pro cizí kupce.
Prodej v kupeckých krámech či kotcích je
uváděn také v souvislosti se Strmilovem jako trhovou vsí. Práva trhů byla od pradávna
na křižovatkách kupeckých cest. Původně
prodáváno v polozemnicích, domy dřevěné na podezdívce, dole peleš. Vpředu sloupy tvořily otevřenou podsíňku. Podloubí
bylo po celém náměstí, na domech klepátka. Ale to už se týká Strmilova nového, nikoliv jejího bezejmenného předchůdce, spojeného dvěma cestami s Cimrvaldy.
Je zmíněna také Česká cesta přes Světlou
(Zwetl) a Vitoraz a z Čech k ústí Chůby. Tato
je uvedena také v alamanských rukopisech
(solné lodi, minou-li Český les…)
Příště: Všechny cesty vedou…
Text: Jarmila Kaprálová
Ilustrace: Filip Kaprál
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Spolky

KRAFT Strmilov informuje
S blížícím se koncem roku 2020 se ohlédneme za tímto velice zvláštním, zdravotně a psychicky velmi náročným rokem.
V březnu jsme měli objednaného Zdeňka
Trošku do KD, bohužel pandemie, a hlavně zákaz veřejného vystupování způsobilo posunutí tohoto programu (na květen, poté na říjen) na 16. března 2021.
Protože jsme museli zaplatit 40% zálohu na tento program, nemůžeme vracet
peníze za vstupenky a ty budou v březnu platit. Je nám to nepříjemné, ale nemůžeme s tím nic udělat. V červenci měla
vystupovat ve Sportovním areálu skupina HARLEJ, i tady jsme nemohli koncert
uskutečnit a ten se překládá na 3. 7. 2021.
Jako náhradu za neuskutečněný koncert,
a proto že jsme chtěli navázat na začátky
promítání filmů z roku 1988, tak jsme připravili Letní kino Strmilov. Opatřili jsme
plátno, konstrukci, a hlavně pronájem
kvalitního promítacího přístroje. Investovali jsme hodně peněz, ale nakonec se

nám vrátily. Celkem jsme promítali šest
filmů, na které přišlo více jak tisíc diváků.
Promítání nejúspěšnějšího filmu BOBULE
se zúčastnil i jeden z hlavních herců, Lukáš Langmajer. Letní kino byla bezpečná
venkovní zábava a věříme, že i v příštím
létě nás poctíte návštěvou. V září přijel
do kostela sv. Jiljí celosvětově uznávaný houslista Pavel Šporcl. Předvedl krásný program doplněný o zajímavý výklad.
V kostele sv. Jiljí zazněl i Liverpoolský
královský orchestr. Tento koncert byl již
v době zhoršující se pandemické situace, a proto byla u návštěvníků povinná
rouška. Toto a další opatření odradilo část
návštěvníků. Když se pandemická situace ještě více zhoršila a byl zakázán vstup
diváků do hledišť, připravili jsme přímý
přenos utkání Okresního přeboru Jiskra
Strmilov: TJ Stráž n/N. (7:2). Přímý přenos odebíralo 69 připojení a dalších 540
zhlédnutí na YouTube (dohromady asi
700x zhlédnuto). Na rok 2021 jsme vydali

praktický stolní kalendář, který si můžete
zakoupit za 40,- Kč ve Flopu nebo v Jednotě. V kalendáři najdete 53 osobností kulturního a sportovního života, které přijaly pozvání do Strmilova. U každé
osobnosti je fotka a krátká vzpomínka.
Není jednoduché v této situaci pořádat
kulturní vystoupení, přesto se snažíme,
aby Strmilov kulturně „nestrádal“. Nesouhlasím ani s názorem z ankety, že ve Strmilově chybí kultura. Myslím, že místní
spolky, pěvecký sbor, církve, škola, tkalcovna, umělecká škola, myslivci, hasiči,
rybáři, školka, divadelní spolek, svaz žen
i senioři pořádají řadu skvělých a zajímavých akcí, které se my snažíme doplnit.
I v tomto pandemickém roce jsme uspořádali sedm akcí, za tuto práci musím našim členům poděkovat.
Petr Vinkler
Celý Kraft Vám přeje příjemné prožití Vánoc
a hodně zdraví a štěstí v roce 2021!
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Není kopec jako kopec X
I v letošním neklidném roce se nám podařilo v tradičním termínu upořádat zájezd pro všechny, kteří s námi rádi jezdí poznávat hezké kouty naší vlasti. Tentokrát
na nás čekala snad nejhezčí část Lednicko-valtického areálu. Prohlídku jsme zahájili
v Lednici na zámku - kdysi honosném letním sídle rodu Lichtensteinů. Zde jsme obdivovali stylově vybavené interiéry, včetně
známých dřevěných, překrásně vyřezávaných, schodů. Po prohlídce se již každý věnoval osobnímu volnu dle svého zájmu.
Někteří se vypravili pěšky či na lodičce
k vzdálenějšímu romantickému Minaretu, druzí se vydali do přilehlého zámeckého skleníku a procházeli se mezi palmami a různými tropickými i subtropickými
rostlinami. I pro ty, kdož nebyli tolik „chodiví“, se našla příjemná podívaná. Stačilo
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se rozhlédnout po překrásně upravených
květinových záhonech. V odpoledních
hodinách jsme se přesunuli do jednoho
z místních vinařství - Annovino, které sídlí v unikátní budově z místního mušličkového vápence a jehož interiér zdobí originální nábytek ze starých vyřazených sudů.
Dostalo se nám velice zajímavého výkladu i prohlídky. Samozřejmě jsme si nakoupili místní užitečné vinařské výrobky. A ti
z nás, kteří neodolali a deguslovali na místě, velice ochotně podávali nezbytné informace ostatním, kteří své lahvinky kupovali
např. jako dárky pro své blízké doma. Poté jsme pokračovali do Valtic, nad kterými
se tyčí nejvyšší bod celého areálu - Rajstna.
Nachází se na samé hranici s Rakouskem
a na jeho vrcholu je umístěn historický vyhlídkový objekt Kolonáda. Poněkud ná-

ročnější výstup až na ochoz nás odměnil
nádhernými výhledy do okolí. Západním
směrem nás zejména upoutal další „kopec“ s příhodným názvem Svatý kopeček,
který se vypíná nad městem Mikulov. A jelikož jsme měli ještě čas k dobru, rádi jsme
se po bývalém majetku Ditrichsteinů prošli. Na náměstí právě probíhaly „Slavnosti
burčáku“ a kdo měl chuť, mohl se ještě aktivně zapojit. Tyto slavnosti nás provázely
i po odjezdu. A někdy jsme je měli doslova na dosah - to když otevřené sklípky byly
přímo u silnice. A jako by se s námi nechtělo rozloučít ani celodenní krásné počasí.
Na cestu k domovu nás dlouho provázela překrásná duha. Možná s námi souhlasila, že dobrá pohoda a nálada se dá prožít
i s „rouškami“!!!
KLUB ŽEN Strmilov
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14. jarní dámská jízda
Ještě nikdy, za celé dlouhé roky, se nestalo, aby se název naší akce neshodoval se
skutečností. Ale prý všechno musí být jednou „poprvé“, takže se stalo, že letošní Jarní dámská jízda se ve skutečnosti jela až
na podzim. A ještě jsme to stihly jen taktak. V sobotu 3. října se sešlo devět posádek, které se za hezkého počasí vydaly
na trasu. Ta je vedla na nádraží v Jarošově n. N. a poté do obce. Odtud pokračovaly směrem na JH, kde je zastavila první
z objížděk.
Posádky si však poradily a mohly tak pokračovat do Deštné a pak přes Tučapy
do Soběslavi, kde je čekaly první „procházkové“ úkoly. Po splnění zadání odjížděly směrem na Planou n. L., Malšice
a Čenkov, kde odbočily a mohly se pokochat lesními serpentinami vedoucími až
ke Stádleckému mostu přes řeku Lužnici.
Bohužel, silničáři byli rychlejší, takže most

byl uzavřený. I s touto, velmi nepříjemnou
objížďkou, si posádky opět poradily, i když
je to stálo spoustu kilometrů navíc. Nedaly se však odradit a napojily se správně
na původní trasu. Poté je čekala obec Dobronice s půvabnou zříceninou gotického
hradu a město Bechyně, ze kterého nabraly směr k domovu. Projížděly půvabnými
blatskými vesničkami a po chvíi již přejížděly most v Dráchově. Silnice je dovedla až
k J. Hradci, kde po „staré pražské“ vjížděly do města a po zaparkování se šly projít
do Husových sadů, do ul. Na Hradbách
a dále na Zakostel. náměstí. Liliovou ulicí
pak došly ke kostelu Nanebevzetí P. Marie, kterým prochází 15. poledník a průchodem staré radnice došly na náměstí
Míru. Odtud vzhůru ulicí Panskou na Masarykovo nám., do ulice Klášterské a ulicí Husovou zpět na parkoviště. Po odjezdu
z města projely bývalým Jiholenem smě-

rem na Kunžak a zpět do Strmilova. To již
měly před sebou poslední úkol, a sice seznámit se s osudem dvou krásných „vodních“ víl a správně odpovědět na poslední
otázky. Po splnění těchto úkolů odcházely
do hotelu Komorník, kde nad ně čekalo vyhodnocení celé jízdy i zasloužené odměny.
Letos sice ani jedna posádka nedosáhla
plného počtu 50 bodů, ale nejlepší umístění bylo o pouhý jeden bodík horší. Druhé místo bylo za 47 bodů, třetí za bodů
46 a čtvrté za 45 bodů. Páté místo bylo dělené: 2 x po 44 bodech a šesté za 42 body.
Sedmé místo bylo opět dělené: 2x 41 bod.
Jak vidno, všechny posádky se opět snažily a dařilo se jim i v tomto netradičním,
nuceně odloženém, termínu. Tak za rok
- snad již v klidu - se budeme těšit opět
na shledanou!!!
KLUB ŽEN Strmilov
foto: H. Přibylová, M. Svobodová
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Coronavirus ovlinil počet odehraných turnajů v roce 2020
Dne 12. 9. 2020 jsme odehráli poslední turnaj v roce 2020. Byl jím
turnaj DVOJIC, kterého se zúčastnilo 14 dvojic. Z vítězství se radovali Staniskav Povolný a Jan Kubák.
Liga ve cvrčkovi se letos skládala z pouhých dvou trunajů, kterých
se zúčastnilo 61 hráčů – 40 různých cvrčkařů. Celkem jsme shodili
24 794 kuželek. Vítězem ligy ve cvrčkovi 2020 a KRÁLEM STRMILOVSKA
ve cvrčkovi se stal Filip Kubák. Na druhém místě skončil Miloslav
Křišta a třetí místo obsadil Zdeněk Nořinský.
Ačkoliv jsme mohli odehrát jen dva turnaje z pěti plánovaných, tak
v těch dvou turnajích museli hráči prokázat své umění a vítězem
se stal ten nejlepší a bude navždy oprávněně vítězem ligy ve cvrčkovi a KRÁLEM STRMILOVSKA za rok 2020.
Nejlépe obsazeným turnajem v roce 2020 byl výroční XXV. ročník
O STRMILOVSKÝ POHÁR ve cvrčkovi, na který si přijel nebo přišel
zahrát druhý nejvyšší počet hráčů v historii turnajů ve cvrčkovi
ve Strmilově - 66 hráčů. Nejvíce hráčů 29 bylo samozřejmě ze Strmilova. Z Jarošova nad Nežárou bylo 7 hráčů. Z Mladé Boleslavi
přijelo 5 hráčů. Nejdál 270 km to k nám mělo 5 hráčů z Jilemnice.
Z Lodhéřova přijeli 4 hráči, Prahy 3 hráči, Žirovnice 2 hráči, Svojku

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
9. 1. 2021 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2021
Úvodní turnaj Ligy 2021. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2020. Vyhlášení výsledků za druhých 10 let LIGY ve cvrčkovi.
Tento turnaj není OPEN.
6. 2. 2021 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXVI. ročník
Tento turnaj je OPEN.
6. 3. 2021 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2021
Tento turnaj není OPEN.
3. 4. 2021 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2021
Tento turnaj není OPEN.
8. 5. 2021 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 13. ročník
Tento turnaj je OPEN.
29. 5. 2021 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 15. 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.
6. 11. 2021 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2021
Tento turnaj není OPEN.
4. 12. 2021 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2021
Závěrečný turnaj Ligy 2021. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2021. Tento turnaj není 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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2 hráči, Roztok u Jilemnice 2 hráči, Libštátu 2 hráči, Nové Olešné 2
hráči a po jednom hráči přijeli ze Studené, Horního Žďáru a Košťálova.
Zajímavostí bylo, že si s námi přišli zahrát i dva Holanďané. Dirk Zeeman momentálně žijící ve Studené a Vincent Schuurmann momentálně bydlící v Nové Olešné.
V tomto skvěle obsazeném turnaji vítězství vybojoval Zdeněk Nořinský. Druhé místo obsadil Tomáš Tuček a třetí místo Vít Adamec.
Spolek hráčů cvrčka

TABULKA O KRÁLE STRMILOVSKA
„LIGA 2020“ konečné pořadí
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Jméno
KUBÁK Filip
KŘIŠTA Miloslav
NOŘINSKÝ Zdeněk
KUBÁK Jan
LOVĚTÍNSKÝ Michal
VENCOVSKÝ Marek
HOLÝ Jiří
KŘIŠTOVÁ Monika
VENCOVSKÝ Ondřej
NOŘINSKÝ Lukáš
FÜLLSACKOVÁ Alena
NOŘINSKÁ Michala
HROUDA Jan
DAVID Imrich
POVOLNÝ Stanislav
MURAWSKÁ Dana
TUČEK Tomáš
JANÍK Zdeněk ml.
KUBÁK Zdeněk
DOLEČEK Leoš
NEČEDA Ondřej
MYNÁŘ Jaroslav
STRUČOVSKÝ Luboš
ZUZÁKOVÁ Nikola
HOLÁ Pavlína
PŘIBYL Marek
TUČEK Martin
LOVĚTÍNSKÁ Lenka
SOBOTKOVÁ Jana
URBAN Jaroslav
NOVOTNÝ Jiří č.p.469
VESELÝ Jan
MUSIL Zdeněk
MÍCHAL Karel
HOLÝ Jaroslav
KŘIŠTA Miloslav ml.
LEHEJČEK Martin
TORAL Jakub
CEJPEK Bohumil
SCHUURMAN Vincent

1

2

2
5
3
6
1
19
4
7
13
8
17
9
15
10
11
21
12
14
16
18
20
22
25
23
24
26
27
-

1
3
7
6
22
2
14
10
4
5
8
13
9
25
11
19
12
30
14
28
16
17
21
18
20
23
26
24
29
27
31
32
33
34

3

4

5 Body
69
54
48
42
36
33
32
30
27
24
22
22
16
14
14
12
10
8
8
5
4
3
3
2
1
1
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Vánoce zachraňují
Občas nás zprávy vyplaší větou jako: Letošní Vánoce už nejdou zachránit! Letošní Vánoce budou jiné. Ano budou. A já si
říkám, to je ale pěkná hloupost, není to
náhodou naopak, že Vánoce zachraňují
nás? Jaké Vánoce budou?
Znám jeden příběh, který nám trochu pomůže pochopit, jak žít tady a teď a přitom
se stále neupínat na to, jaké to bylo nebo bude.
Byla jedna žena, byl zbožná a pořádkumilovná. Jednou jí přišel dopis, ráno rozbalila obálku a v ní stálo: Dnes tě přijdu navštívit. Podpis: Bůh. To bylo radosti, ale
i starostí. Žena začala rychle uklízet, i zapomenuté kouty, okna, prostě všechno, co správná hospodyně neopomene.
Když už byla v poledne hotová, zazvonil zvonek. Žena celá rozrušená otevřela,
za dveřmi stála sousedka s miskou a prosila: Prosím tě nemáš trochu moučkového
cukru? Upekla jsem bábovku a nemám ji
čím posypat. Žena ale netrpělivě sousedku odbyla: Nemám a nemám na Tebe čas,
čekám vážně důležitou návštěvu! Buch,
klap. Po hodině zvonek opět zadrnčel.
Žena s ještě větším očekáváním a napě-

tím otevírá dveře. Jak asi takový Bůh vypadá? Za dveřmi na ni vykoukne střapatá
hlava jednoho kluka z ulice, chtěl otevřít
pusu, ale ještě než to udělal, žena spustila:
Kluku jeden, na tebe tak jsem zvědavá, dneska mi přijde
možná nejdůležitější návštěva v mém
životě, tak nezdržuj!
A zabouchla dveře.
A do třetice, když
už se stmívalo a ženě docházela trpělivost, opět se někdo hlásí na návštěvu.
Tentokráte je to městský žebrák a s napřaženou rukou prosí o něco k jídlu. To naše žena už nevydržela a vykřikla na něj:
Ty jsi mi tu ještě scházel! A zavřela mu
hned před nosem. Celá zklamaná si večer
šla lehnout a v noci se jí zdál sen. V něm
uslyšela hlas Boha: Milá Růžo, třikrát jsem
dneska u tebe zvonil, jako sousedka, jako
kluk a jako žebrák, ale ani jednou jsi mě
nepřijala. Škoda...
A možná, že i my si někdy takovou škodu tropíme. Je pro nás těžké přijmout,

že život a svět běží ještě jinak než podle našich představ. Je těžké se vypořádat s bezmocí, je těžké přijmout, že mnoho situací nedokážeme ovlivnit, že život
ani ti kolem nás se nechovají podle toho,
jak si přejeme. Jsem přesvědčená o tom,
že Vánoce nám nabízí novou šanci a nový pohled. Jen se nechme inspirovat tou
betlémskou rodinkou, na kterou se chodíme nostalgicky koukat na náměstí. Byli to lidé, mladá žena její muž a novorozeně, kteří prožívali mnohé, ale ne idylku.
Nebojme se jako oni trochu nepohodlí,
přijměme, že něco se prostě plánovat nedá. Učme se více naslouchat než mluvit,
buďme laskaví a hlavně ohleduplní vůči
svému okolí a nejbližším. Nechme se překvapit, jakými způsoby Bůh k nám přichází i o těchto Vánocích. To Vánoce zachraňují nás a náš svět, ne my je! Přeji všem
překvapivé, nadějeplné a požehnané
sváteční dny! LMM
Pozvánka na Vánoční a Novoroční bohoslužby v evangelickém kostele ve Strmilově:
25. 12. v 10:00 a 1. 1. 2021 v 10:00
Ludmila Míchalová Mikšíková

Pod Maršovskou třešní - Drakiáda
Letošní rok pomalu, ale jistě končí a i my
jsme se 3. října naposledy v tomto roce sešli s našimi milými hosty a muzikanty. Dra-

ci létali o sto šest, neb vítr nám přál a stihli
jsme si ještě zazpívat a užít spoustu legrace. Děti si krom pouštění draků užily tvoření

v dílničce ve stodole, projely se na lodičce
s Vodníkem a naučily se, jak se zrnka pšenice může vzniknout výborný koblížek.
Děkujeme všem, kteří nás navštívili, zahráli si u nás, zazpívali, starali se o průběh
a propagaci akcí, bylo vás opravdu mnoho. Korona zasáhla všechny, včetně nás,
ale nevzdáváme se a již plánujeme spoustu akcí na příští rok, možná přibudou i samostatné večerní koncerty či divadelní
představení na venkovním podiu.
Novinka na příští rok - rádi bychom k nám
na jaře pozvali školky a první stupeň základních škol na jednodenní zážitkové
dny v naší přírodní zahradě. Program bude pestrý, děti se mohou ledasčemu přiučit, něco zasadit, naučit se něco o hos-

podaření s vodou, poznávat různé rostliny
a zvířátka, pobavit se a dát si i nějakou tu
dobrotu, třeba opéct špekáček či chlebánek na ohni nebo se zahřát bramboračkou. Vše je o domluvě... V případě, že
vás zajímají podrobnosti a chtěli byste se
svou třídou zavítat, kontaktujte mne, prosím, na tel. čísle 607 659 006, případně napište na simona.vondrova@centrum.cz.
Pokud byste u nás rádi v příštím roce vystoupili či zahráli divadelní představení,
ozvěte se, prosím.
Tímto za spolek Pod Maršovskou třešní, z. s.,
přeji všem krásné prožití Vánoc a do nového roku hlavně hodně štěstí, zdraví
a spoustu krásných zážitků.
Simona Vondrová
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! novÁ sluzba
ˇ ve vašem regionu !
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ

Brousíme nože, nůžky, sekáčky, dláta, vrtáky, hoblovací nože, pilové kotouče, pilové řetězy, sekery a další nástroje.

PRODEJ A OPRAVY PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Prodáváme kvalitní pilové řetězy značky Oregon a opravujeme poškozené pilové řetězy.

BROUŠENÍ BRUSLÍ

Brousíme pánské, dámské a dětské brusle i náhradní ocelové nože k bruslím.

hobby

K&K

servis

Milan KUDRNA, Nad Kamenitým 378, STRMILOV 378 53

Mobil: 724 022 018

www.hobbyservis.cz

Příjem a výdej zakázek: PO - PÁ 17 - 19 hodin, výjimky po dohodě.

na vaši prvnÍ zakÁzku nabroušenÁ sleva 20 %
V PRVNÍ POLOVINĚ ČTRNÁCTÉHO
STOLETÍ DOBUDOVAL OLDŘICH III.
Z HRADCE ROMANTICKO-GOTICKÝ
PALÁC. OLDŘICHŮV HRAD BYL
MÍSTEM PRODCHNUTÝM ZPŮSOBEM
ŽIVOTA, ZVANÝM RYTÍŘSKÁ KULTURA.
JEDNÍM Z JEJÍCH PROJEVŮ JE
UNIKÁTNÍ VÝMALBA SÍNĚ
OLDŘICHOVA HRADU...
3. ČÁST
TAJENKY

CHYTAT

DRAVÝ
PTÁK
(SLOV.)

ODPAD
PŘI
ČISTĚNÍ
OBILÍ

ENERGETICKÝ
OBAL
TĚLA

BABYLONSKÝ
BŮH VOD

SEVER

BIBLICKÁ
POSTAVA

ZVUK
URČITÉ
VÝŠKY

KNIŽNÍ
ODKAZ
(TAMTÉŽ)

DÁMSKÉ
SLAVN.
ŠATY
MAGMA

MĚSÍC
(BASN.)
PŘECHODNÝ
HOST

ODPLATA
ZA KŘIVDU

ÉRA

OBUŠEK
EGYPT.
ŘEKA
CHEM. ZN.
SODÍKU
POVRCHOVÝ
DŮL

POUKÁZKA
NA PENÍZE
VRCHOL

ČISTÁ
VÁHA
OBEC
U PACOVA

MEDITAČNÍ
SLŮVKO
ROZSÁHLÉ
ODB. ČLÁNKY

MRAVOVĚDA

STÁTNÍ
POJIŠŤ.

VYSÉVANÁ

ONAMO
SOLMIZ.
SLABIKA
HEREC
V PANTOM.

LEPIDLO

OTEC
(KNIŽ.)
STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

ST. SPZ
MĚLNÍK
TECHN.
SLUŽBY

PODLE

1. ČÁST
TAJENKY

MPZ
ITÁLIE
BĚH ŽIVOTA

PŘÍKLONKA

BUJNÝ
KŮŇ

ABORT

TRUMF

REVÍR
DŮRAZNÝ
ZÁPOR
BÝV. FRANC.
LET. SPOL.
AMATER.
PLAV. KLUB

SPZ
ŠUMPERKA
OZN. PRO
VOLT

STAROSLOVAN
MĚKKÝ
JER

OZN. PRO
AR

ČIRÁ
KAPALINA

ODSTŘELOVAČ
SPZ
STRAKONICE
ZEMĚDĚL.
USEDLOST
CHEM. ZN.
KYSLÍKU

SNĚŽNÝ
MŮŽ

RUSKÝ
SOUHLAS

5. ČÁST
TAJENKY

RUSKÁ ŘEKA
KULIČKA
K OŽIVENÍ
GOLEMA

4. ČÁST
TAJENKY
SPĚCH
(NĚM.)

STŘEDNÍ
ŠKOLA

OBYVATELKA
NORSKA

REKREAČNÍ
MĚST. ZELEŇ
OZN. NAŠICH
LETADEL

MUŽ

ZNAČKA
PŘIKRÝVKY

CHEM. ZN.
DUSÍKU

EPOCHA

RANNÍ
VLÁHA
PODNIKOVÁ
NORMA

MINULÝ
ROK
PĚNIVÝ
NÁPOJ

PRUŽINA

ŘÍM. ČÍSL.
1004
ŠKRABKA
NA PLUH

FILMOVÝ
MIMOZEMŚŤAN

CHEM. ZN.
UHLÍKU

ŘÍM. ČÍSL.
500
OBLOHA
(ANGL.)

JÁ (NĚM.)

KELT

STÁTNÍ
ARBITRÁŽ

2. ČÁST
TAJENKY

DRUH
PEPŘE

NEDOBRÁ
VĚC

SPODEK
NÁDOBY

OZN. PRO
AMPÉR
CHEM. ZN.
URANU
STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

NÁPOVĚDA:
LARISA, OM, AOM, ANT,
YETTI, EILE, EA, ŠÉM,
IBIDEM, SKY
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