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Úvodník
Vážení čtenáři Strmilovských novin,
přicházíme s druhým číslem SN v roce 2021. Už celý rok a tři měsíce trvá koronavirová krize. Ve Strmilově, a nejen tady, se život pomalu rozbíhá. Volnočasové aktivity se opatrně uvolňují. Konečně se otevřely školy a školky, začalo se
ve velkém očkovat a testovat. V neděli 13. 6. 2021 uspořádala na náměstí ZUŠ Allegro koncert. Začal se hrát fotbal,
na sobotu 24. 7. 2021 jsou naplánovány hasičské závody o Pohár starosty města Strmilov. Klub důchodců vyrazil
na velmi zajímavý výlet za poznávání krás Moravy. Připravujeme letní kino. Ve Strmilově proběhne fotbalový příměstský kemp. Na září plánujeme koncert Štefana Margity v kostele a věřte, že je příjemné být mezi městy, jako jsou
Praha, Ostrava, Drážďany, České Budějovice a Olomouc. Za celou redakci vám přeji krásnou, ničím nerušenou dovolenou a prožijte krásné léto.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny
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Operní pěvec, tenorista Štefan Margita,
se narodil 3. srpna 1956 v Košicích. Působil a působí v nejslavnějších operních domech světa - např. v milánské La Scale, londýnské Královské opeře v Covent Garden,
v newyorské Metropolitní opeře, v pařížské Národní opeře Bastille, San Franciscu,
Chicagu, Turíně, Madridu, Tokiu, Bruselu, Lyonu, Neapoli či Dallasu. Doslova celosvětový věhlas a obdiv kritiků i publika
mu přinesly především role v Janáčkových
operách Káťa Kabanová, Z mrtvého do-

mu a Osud, tambourmajor v opeře Vojcek
Albana Berga, kapitán Vere v opeře Benjamina Brittena Billy Budd, braniborský
kurfiřt Friedrich Wilhelm v Henzeho opeře Princ z Homburgu a Bůh Ohně ve Wagnerově opeře Zlato Rýna. Letos debutoval
v roli Aigistha v opeře Elektra ve Valencii,
o roli Tichona v Kátě Kabanové v newyorské Metropolitní opeře a o roli Lodgeho
v opeře Zlato Rýna v Chicagu letos přišel
díky koronavirové krizi.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Začátkem roku 2021 se má vrátit k roli
knížete Šujského v opeře Boris Godunov
ve Washingtonu. V současnosti plánuje
také mnoho koncertů na území České republiky.
Štefan Margita získal první uznání
za ztvárnění Laca v Janáčkově Její pastorkyni. V této roli vystoupil téměř ve všech
významných operních domech v Evropě
a Japonsku. Další důležitou rolí v jeho kariéře se stal Kudrjáš v Kátě Kabanové. V roce
2017 debutoval také jako Tichon.
V inscenaci Janáčkovy opery Z mrtvého
domu režiséra Patricea Chéreaua a pod
taktovou Pierra Bouleze vystoupil v roli Luky/Filky Morozova, která se stala další
stěžejní rolí jeho kariéry. Zpíval ji také pod
taktovkou Essa-Pekky Salonena při svém
debutu v Metropolitní opeře v New Yorku v roce 2009 a následně v Miláně a Lisabonu, a také pod taktovkou Simona Rattla
v Berlínské státní opeře. Tuto roli ztvárnil
v rozlišných nastudováních v Palermu, Praze, Paříži, Londýně, Bruselu a Lyonu.
Po svém velmi úspěšném debutu v roli
Logeho ve Wágnerově opeře Zlato Rýna
v roce 2008 pod taktovkou Donalda Runniclese v San Franciscu byl pozván, aby se
v této roli představil znovu jak v San Franciscu, tak v Metropolitní opeře pod taktovkou Fabia Luisiho, a v roce 2012 v nové inscenaci v Bavorské státní opeře pod
taktovkou Kenta Nagana a v Amsterdamu pod taktovkou Hartmuta Haenchena. Tuto roli zopakoval v roce 2013 v Mnichově, 2014 v Amsterdamu a Houstonu,
2016 v Chicagu a 2018 opětovně v San
Franciscu.
Další jeho významnou rolí se stal Šujskij
v opeře Boris Godunov, kterou zpíval již
v roce 2011 v Lyric Opera v Chicagu a v roce 2012 pod taktovkou Harmuta Haenchena v Madridu. Stejně tak role Tambourmajora v opeře Vojcek, ve které se představil
v Paříži a v Římě a v roce 2013 pod taktovkou Daniela Barenboima v Berlíně a Endrisi v Szymanowského Král Roger, se staly
důležitými rolemi jeho současného repertoáru.
V roce 2014 vystoupil jako Valzacchi v novém nastudování Růžového kavalíra s Berlínskou filharmonií pod taktovkou Sira
Simona Rattlea v režii Brigitte Fassbenderové v Baden-Badenu.
Štefan Margita zpíval na festivalech v Salcburku, Glyndenbourne, Ludwigsburgu,
Bregenzu, Edinburghu i v operních domech a na koncertních pódiích ve Stuttgartu, Lipsku, Terstu, Dallasu, Londýně,
Madridu, Miláně, Turíně, Bergamu, Vídni, Praze, Budapešti, Berlíně, Drážďanech,
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Frankfurtu, Basileji, Paříži, São Paulu, Tokiu, Neapoli a pod taktovkou dirigentů jako jsou Gerd Albrecht, Semyon Bychkov,
Jiří Bělohlávek, Aldo Ceccato, Lamberto
Gardelli, Wolfgang Gönnenwein, Hartmut
Haenchen, Zdeněk Košler, Janos Kulka, Sir
Charles Mackerras, John Neschling, Antonio Pappano, Zoltan Pesko.

ŠTEFAN MARGITA
začátek od 19.00 hodin, Kostel sv. Jiljí
(předprodej COOP Strmilov, tel.: 384 392 327)
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Pár p řáte l m ám...

Poslouchal jste v dobách před seznámením s p. Zagorovou popovou hudbu?
ŠM: Mě zajímala jenom popová hudba. Jelikož jsem žil v Košicích a měl jsem to blízko do Budapešti, jezdil jsem na kapely jako
Queen a Rolling Stones, které se k nám tehdy
vůbec nedostaly. A co se týče české pop-music, tak Hana Zagorová patřila k mým oblíbencům. Byl jsem na všech koncertech, které
v Košicích odzpívala. Seděl jsem v první řadě
a poslouchal.
Jste rád za popularizaci operního zpěvu?
ŠM: Ano. A jsem rád i za každého diváka.
Dnes je radost sledovat, že na některých
koncertech sedí mladá generace. V mém pří-

padě, a to si můžeme říct zcela otevřeně, sehrála velkou roli Hanka. Ti, kdo mě neznají,
nevědí, jak zpívám, nikdy mě v opeře neviděli, tak si řeknou: „To je ten manžel Hany Zagorové, tak se na něj zajdeme podívat.“ To je
úžasné, nic proti tomu nemám a jsem rád, že
se podívat přijdou. Nakonec je mohu oslovit
natolik, že přijdou i na další koncert.
Projel jste celý svět. Máte někde to
„své“ publikum?
ŠM: Strašně rád vystupuju v Americe. Tam je
publikum, které vám dá po představení najevo, jestli se jim líbíte, nebo ne. Když skončí
představení, začíná samostatná „klaněčka“,
kdy jde před oponu každý sám. Pokud se divákům líbíte, mají ve zvyku povstat, dupat
nohama a křičet jako na fotbale. Přál bych
každému zpěvákovi, aby měl možnost zažít
takovou atmosféru, protože to je to nejkrásnější, co lze zažít.
Stalo se vám, že publikum nereagovalo
tak, jak byste si představoval?
ŠM: Ano, zažil jsem to. A přiznám se, že
ve chvíli, kdy to z publika cítím, začínám ubírat, protože si říkám, že se na jevišti zbytečně rozdávám. V Madridu jsem vystupoval
v nádherné produkci opery Boris Godunov,
a když jsem stál v portálu a chystal se na jeviště, přišel za mnou inspicient, abych se podíval do hlediště přes infrakameru. V publiku
byli lidé, kteří ještě před tím, než začalo představení, spali! Ale když je publikum dobré,
pak do toho dám vše.
Pane Margito, jste neuvěřitelně štíhlý.
Co vaše proslulá Margitova dieta? Skutečně funguje?
ŠM: Samozřejmě. Já jsem tuhle dietu dostal
kdysi od své agentky v Paříži, která zhubla
osm kilo. Já měl tou dobou sto sedm kilogramů, tak jsem ji začal držet. Koupil jsem si
váhu a bylo úžasné, že jsem každý den měl
o půl kila méně. A pozor! Neměl jsem hlad.
Takže jsem zhubl, a když jsem byl zpátky
v Česku, potkali jsme se s Dádou Patrasovou,
která se o dietu zajímala. Ta o ní řekla Halině Pawlowské, která ji nazvala Margitovou
dietou.
Letos jste si tedy koncertů moc neužil…
ŠM: Přišel jsem o řadu vystoupení, na která
jsem se těšil. Ať už to bylo v Chicagu, nebo
v Metropolitní opeře v New Yorku. A pokračuje to dál. Na podzim mám naplánované
koncerty hlavně v Česku, začínám ve Státní opeře Praha a druhé vystoupení mám
naplánované v kostele sv. Jiljí ve Strmilově.
Pokračuji v Litoměřicích, Zlíně, Brně, Plzni,
Českých Budějovicích, Drážďanech, Ostravě
atd. Na 16. 6. 2022 máme naplánován velký
koncert v O2 aréně v Praze. Na své publikum
se těším a myslím, že si to společně užijeme.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny
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Zajímá Vás dlouhodobé směřování Strmilovska?
Zní-li odpověď ano, pak právě pro Vás připravil řešitelský tým projektu Přívětivý
a inovativní úřad Strmilov (PIUS) ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
Jihlava několik aplikací, dostupných z jeho
projektových stránek. Stačí na webu www.
strmilovsko.cz jít do sekce Občan a záložky
Přívětivý inovativní úřad Strmilov.
Pomocí aplikací zjistíte, co vše se na Strmilovsku plánuje uskutečnit do konce roku 2026. Řada podnětů vznikla v debatách
s mladými lidmi, v anketě s obyvateli, nebo

A proč to všechno?
Orgány veřejné správy činí pravidelně řadu složitých rozhodnutí s dlouhodobými dopady, každoročním sestavováním
rozpočtu počínaje a šestiletým strategickým plánováním konče. Role zastupitelů
je ve srovnání s manažery firem o to složitější, že kromě ekonomických ukazatelů přitom musí zohledňovat i kritéria veřejného zájmu a místního užitku. Kromě
toho musí čelit i průběžně se objevujícím
rizikům nebo nepředvídatelným událos-

Náhled do aplikace se strategickým plánem, www.strmilovsko.cz/OBČAN/PIUS
diskusích na zastupitelstvu. Můžete se podívat, kolik je na to vyhrazeno finančních
prostředků, nebo si osvěžit, jak to s hospodařením Strmilova vypadalo v letech minulých.

tem, narušujícím původně stanovené plány. To vše se navíc děje pod kritickým dohledem spoluobčanů, kteří ovšem obvykle
nemívají detailní informace o všech posuzovaných skutečnostech ani o jejich cel-

MALOPRODEJNA
Strmilov, Popelínská 359, tel.: 778 402 992
Nabízíme:
▪ potřeby pro zahrádkáře a kutily
▪ vše potřebné pro malování
▪ domácí potřeby
▪ krmiva pro zvířata, směsi pro drůbež a králíky
▪ stavební materiál
▪ prodej nafty
Prodejní doba:
PO
8:30 - 12:00
ÚT - PÁ 8:30 - 12:00

12:30 - 15:30

kových dlouhodobých dopadech. Je proto zřejmé, že jakákoli metodika či nástroje,
které by pomohly tyto opakující se situace
zpřehlednit, standardizovat a zpřístupnit
široké veřejnosti, přispějí k demokratizaci, harmonizaci i vyšší účinnosti plánování a řízení na úrovni samosprávných celků.
Jednou z cest, kterými se dnes úřady za metodické podpory státu vydávají, je využití moderních forem digitální komunikace, kombinovaných s tradičními způsoby
osobního sdílení poznatků a zkušeností.
Podaří-li se takovou platformu správě navrhnout, vytvořit a vybavit účinnými, avšak
pro občany srozumitelnými nástroji, mohla
by tímto způsobem vzniknout žádoucí přidaná hodnota, přispívající k příjemnému
životu na Strmilovsku v souladu s vůlí a potřebami jeho obyvatel. I když k tomuto ideálnímu řešení vede ještě dlouhá cesta, tým
PIUSu je přesvědčen, že nabízené řešení by
mohlo být jejím dobrým začátkem.
Aby tato platforma měla nějaké využití a použitelné výstupy, tak se do komunikace musí zapojit dostatek spoluobčanů.
Samozřejmě si uvědomujeme, že každý
doma nemá přístup k internetovému připojení, a nejen z tohoto důvodu se každoročně konají společná setkání, kde se pokusíme najít cestu, kterou se má naše obec
ubírat. Pojďme se stát obcí, kde lidem není
lhostejná její budoucnost
Uveďme konkrétnější příklad možného využití této platformy: Často na zastupitelstvu zaznívá výtka k nezájmu vedení obce
o místní části, tak pro tyto občany by tento nástroj mohl fungovat jako příležitost
k zapojení se do rozhodování úřadu. Někteří zastupitelé jistě uvítají přehled financování obce, které je také součástí webu.
Zde je nahraný vývoj a struktura městského rozpočtu v letech 2010 až 2021.
Pandemie nám sice loňské plány zkazila,
ale letos máme v úmyslu věnovat jedno celé setkání na podzim seznámení veřejnosti
s plány ohledně kulturního domu. Ve spolupráci se ZUŠ Allegro chceme ukázat, že
náš kulturní sál může poskytnout prostor
také nadaným mladým lidem v oborech
zpěv a výtvarná výchova. Těšte se, překvapení se chystá.

PŘÍVĚTIVÝ INOVATIVNÍ ÚŘAD STRMILOV
- CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014301 je
spolufinancován Evropskou unií.
Jaroslava Sedláková, Luboš Nečeda
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Na kolech dětem 2021
Stejně jako v loňském roce navštívil peleton
Cyklotour s Josefem Zimovčákem Strmilov.
Cyklisté jedou napříč republikou a získávají finanční prostředky na podporu onkologicky nemocných dětí. V roce 2019 rozdělili

na rekondiční a léčebné pobyty 1 950 000 Kč,
v roce 2020 to bylo 1 669 675 Kč. Ve Strmilově byli spokojeni, a proto se letos na své cestě znovu zastavili. Přišlo se podívat daleko
více lídí a zároveň přispěli na nemocné dě-

ti. Celou akci svou přítomností podporují
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Pavko DrSc. Po krátké zastávce s občerstvením odjeli cyklisté do Jindřichova Hradce.
Petr Vinkler, Strmilovské noviny

85. výročí úmrtí Františka Staňka – 19. 6. 1936
Významný politik, strmilovský rodák a občan František Staněk se narodil 14. listopadu 1867 ve Strmilově.
Vychován byl u strýce
Prokopa Veselého v Telči, zde také nabyl vzdělání na reálném gymnáziu,
které ukončil maturitou.
Posléze studoval pražskou techniku a obchodní akademii ve Vídni. Podnikl několik cest
do zahraničí. V roce 1892 se vrátil do rodného Strmilova a ujal se zde otcovského statku
a obchodu.

Agilně se zapojil i do veřejné činnosti. Roku
1899 založil ve Strmilově Hospodářsko-čtenářský spolek a stal se jeho předsedou. V roce 1900 přispěl ke zřízení Strojního družstva.
Během let 1900–1903 vydával Neodvislý
časopis českého východu „Štítný“, který obsahoval odborné články o zemědělství a popularizoval moderní metody hospodaření.
Pracoval v místní i okresní samosprávě.
Starostou Strmilova byl zvolen roku 1900.
V roce 1901 byl zvolen zemským poslancem za agrární stranu. V roce 1905 přesídlil
po smrti manželky do Želetavy na Moravě.
I zde působil jako horlivý činitel a zakladatel.
V roce 1906 se stal poslancem moravského

Cimrvaldy a okolí

Zimmerwald - část 9
Marobud
A co Marobud? Markomanský kníže vychovaný v Římě. Marko-mann-strážce
hranice (s Kelty?). Nebo byl keltského
původu? Údajně to bylo keltské jméno.
Odvedl Markomany do Čech kolem roku 9 př. n. l. Měli rozvinutá řemesla, tržiště s římským zbožím, zpracovávali kovy,
bronz, železo. Kde bylo ono bájné Marobudovo město Marobudum? Když táhli
Římané proti nim na trestnou výpravu r.
6 n. l., došli až na Českomoravskou vysočinu. Tam k nim dorazil posel se zprávou
o povstání v Panonii, vojsko se obrátilo
a odtáhlo tam. Mohli dojít na toto území? Je to pravděpodobné, vždyť rozhrastr. 4

ní Čech a Vysočiny je blízko. Kde bylo Marobudum? Podle posledních výzkumů se
předpokládá, že v jižních Čechách. Mohly
to být Cimrvaldy? U České Olešné, sousedící s bývalou Německou Olešnou (blízko
Cimrvald), byla nalezena římská mince.
Napadlo mě, že by tam mohla být souvislost. Ale bohužel, mince byla z doby Tiberia Claudia (75 n. l.) a uvedené události
se odehrávaly v době Augustově. Zbývá
tedy možnost, že se tam mince dostala z obchodní stezky, která vedla poblíž
(přes Cimrvaldy). A Marobud dožil jako
prominentní vězeň v italské Raveně.
Příště - Časové údaje a příchod křesťanství.
Text: Jarmila Kaprálová

zemského sněmu, v roce 1907 i poslancem
říšské rady. Jako představitel největší české
politické strany se v roce 1916 ujal funkce
předsedy společné organizace českých poslanců na říšské radě Českého svazu a byl
tedy jakýmsi mluvčím české politiky. Nejvýznamnější byl jeho projev z 2. října 1918,
kterým se čeští poslanci rozloučili s říšskou
radou i Rakouskem – Uherskem.
Zemřel 19. 6. 1936 v Praze.
Z různých veřejně dostupných zdrojů a archivních podkladů sestavila Vlasta Vondrušová. Byly použity citace z knihy „Kdo byl
kdo v našich dějinách do roku 1918“ a z podkladů paní Mgr. Libuše Kubákové
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Škola a školka

Co se děje ve škole…
Končí velmi netradiční školní rok. Doufám,
i když tomu zatím nejsem schopná věřit, že
příští školní rok už bude zase takový, na jaké jsme byli zvyklí.
Po dlouhé době se nám vrátily děti do školy. Je smutné, že některé z nich téměř
netknuté vzděláním, protože v době distanční výuky se je, i přes veškeré snahy,
nepodařilo zapojit do procesu vzdělávání.
Snad se podaří rozdíly v blízké budoucnosti srovnat a budeme moci pokračovat dál.
V průběhu dubna probíhal zápis do první třídy. Stejně jako v loňském roce to bylo
bez přítomnosti dětí. K zápisu bylo přihlášeno 16 dětí, do 1. třídy jich v září nastoupí
14, rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Vzhledem k příznivější epidemiologické situaci se budeme
moci na konci června sejít s rodiči předškoláků na informativní schůzce.
Žáci devátého ročníku si již tradičně podali dvě přihlášky na střední školy. V letošním roce to bylo trošku komplikovanější,
protože na maturitní obory se mohlo přijímat bez přijímacích zkoušek, některé školy dělaly školní přijímací zkoušky a některé

se držely jednotných státních přijímacích
zkoušek. Všichni žáci to nakonec zvládli
a jsou přijati k dalšímu vzdělávání na školy
podle svého výběru. Pokud se chcete podívat, kam nám naši absolventi odcházejí, můžete si prohlédnout ve výloze lékárny deváťácké tablo, které s dětmi připravila
paní učitelka Holcová.
V době uzavření škol uplynulo tříleté
funkční období školské rady. Na vyhlášení voleb jsme museli počkat, až to situace
umožní. V současné době již máme po volbách a nová školská rada může začít pracovat ve složení Vladimíra Kučerová a Karel
Urbánek za zákonné zástupce, Šárka Punčochářová a Luboš Nečeda za pedagogy
a Jaroslava Sedláková s Pavlem Štěrbou
za zřizovatele.
V tomto roce budeme organizovat příměstský tábor. Proběhne na konci prázdnin. Je určen pro naše budoucí a současné prvňáčky. Cílem tohoto tábora je nejen
prožít spoustu zajímavých zážitků se svými
kamarády, ale i postupná adaptace na prostředí školy. Děti si užijí hry, sport, tvoření
i výlety.

Ráda bych také informovala o tom, že se
za vydatné podpory zřizovatele pro školu
podařilo získat dvě dotace. Jednou z nich
je dotace na modernizaci učebny dílen,
druhá je na vybudování workoutového
hřiště na školní zahradě.
V tomto školním roce zahájila svou činnost ZUŠ Allegro. Kdo jste se byli v neděli
13. 6. podívat na závěrečném koncertě této školy, víte, že děti i v tomto náročném
roce udělaly velký kus práce a posunuly se
ve svém uměleckém rozvoji. Doufám, že
budou všichni i nadále tak šikovní a opět
nám přinesou radost svým dalším vystoupením.
Nyní nás všechny čeká léto, čas dovolených a odpočinku. Přeji všem, aby si léto užili podle svých představ a načerpali
mnoho energie. Ještě jednou děkuji kolegům, žákům a v neposlední řadě i rodičům
za zvládnutí tohoto náročného školního
roku. V září se těším, že se plni sil společně vydáme na další cestu za poznáním již
pouze prezenční formou.
Ludmila Plachá

Místní části

Vrt Česká Olešná
Vzhledem k tomu, že nebylo možno svolat setkání s občany České Olešné, chci
touto cestou podat informaci o stavu nového vrtu na pitnou vodu. Otázka nového zdroje pitné vody je pro obyvatele
České Olešné velmi důležitá, proto bych
vás rád informoval, co se už udělalo a co
se ještě musí vykonat.
Na začátku roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele zkušebního
vrtu na pitnou vodu pro Českou Olešnou a zároveň byla dána žádost o dotaci na tuto akci. Ve výběrovém řízení vyhrála firma Chemcomex, a. s., s částkou
357 373,50 Kč. Firma 3. března převzala
pozemek a 8. března začala práci na vrtu hlubokém 80 m. Vrt byl zhotoven, poté ve dnech 15. dubna až 23. dubna byla provedena čerpací zkouška a na závěr

rozbor vody. Čerpací zkouška ukázala, že
vrt má dostatečnou vydatnost na to, aby
zásoboval obec pitnou vodou. Z rozboru
vody je ale zřejmé, že se nevyhneme vybudování úpravny vody.
V současnosti probíhá poptávka na zhotovitele projektu na připojení nového vrtu do stávající vodárny a na úpravnu vody. Firmy zabývající se touto činností mají
mnoho práce a dlouhé dodací doby. Věřím, že se nám podaří oslovit firmu, která
zhotoví potřebnou dokumentaci v kratším termínu. Až budeme mít projekty
a cenovou kalkulaci, můžeme pokračovat
dál. Nyní už víme, že nám nebyla přiznána dotace na vrt, a proto celá částka bude
hrazena z našeho rozpočtu.
Pavel Štěrba, místostarosta
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Letní kino

Letní

Šarlatán
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin
Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák, Daniela Voráčková, František Trojan, Jana Oľhová, Kamil Švejda, Václav Kopta
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Žánr: životopisný / drama
Delka filmu: 118 min.
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem
výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou
o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je
člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho
vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
„Mikolášek léčil podle svých slov více než pět milionů pacientů, lidé u něj
denně stáli fronty. Zároveň se ale nemohl smířit s tím, kdo vlastně je.
Kromě jeho boje se silným egem je zajímavé i emotivní jádro příběhu,
také velmi vášnivé a bolestné… V obou směrech je tento filmový příběh
originální,“ dodala držitelka mnoha festivalových cen, Českého lva
a tří nominací na Oscara, režisérka Agnieszka Holland.

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.
V případě nepříznivého počasí bude promítání filmu v místním kině Beseda.

15. 7. 2021

22. 7. 2021

29. 7. 2021

5. 8. 2021

12. 8. 2021

19. 8. 2021

Ženská pomsta
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, Robert
Jašków, Miroslav Etzler, Dana Morávková,
Jakub Kohák, Jiří Ployhar ml., Pavel Zedníček, Adam Mišík, Helena Vondráčková, Dominika Myslivcová, Michal Kavalčík

Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Žánr: komedie
Delka filmu: 88 min.
Na skupinové psychoterapii se u doktora
Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se
sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž spo-

lečného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky – často i nelehkých
– let společného života. Spontánně je to
sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou
si vzájemně pomůžou a pro své nevěrné
manžely připraví skutečné peklo na zemi.

valita. Pokud chce někdo přežít, musí se
podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo
bojovat…
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho
se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční
zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit
do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat, když tě
spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě
holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných
bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry

tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná
nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana
se z kabiny následně přesune i na internet.
Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?
Důležitou stránkou filmu je jeho autentičnost. Režisér a jeden ze scenáristů filmu Tomáš Polenský má k hokejovému prostředí
blízko a zná ho velmi důvěrně. Jeho sestra je kapitánkou české hokejové reprezentace, on sám strávil v mládežnickém hokeji 16 let. Řadu situací z filmu sám zažil.
V menších rolích se ve filmu objeví i někdejší hokejové hvězdy Dominik Hašek
a Martin Hosták.

Smečka
Režie: Tomáš Polenský
Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocholatá, Denisa Biskupová, Jiří Vyorálek, Vlastina Svátková, Václav Vašák, Patrik
Děrgel, Michal Dluhoš a další
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Žánr: drama / sportovní
Delka filmu: 95 min.
Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit.
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě
dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam
přichází nováček David. Autorita dospělých
sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a ristr. 6
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Matky
Režie: Vojtěch Moravec
Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana
Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc další
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Žánr: romantická komedie
Delka filmu: 95 min.
Komedie v očekávání.
Hereckými hvězdami obsazená komedie
o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně
ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka,
jak být matkou a nezbláznit se z toho.
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně
jsou těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má

hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít
ve světě sociálních sítí. Jako čerstvá matka
si to celé ale představovala nějak jednodušší. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik
(Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není
divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková)
je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil),
nemá peníze, ale musí uživit dvě malé děti.
Eliška (Gabriela Marcinková) je těhotná, má
skvělého kluka (Štěpán Benoni), ale taky
nesnesitelnou matku a nikdy nekončící nevolnosti. Ale hlavně mají jedna druhou…
Scénář filmu napsala scenáristka Vanda
Zaplatílková Hutařová společně s herečkou Sandrou Novákovou. „Obě jsou ve věku hlavních hrdinek, obě mají děti, obě vě-

dí, jaké to je porodit a nezbláznit se z toho,
obě jsou vtipné. A myslím, že ve scénáři tohle
všechno je,“ potvrdil režisér Vojtěch Moravec, který je sám otcem a partnerem právě
Sandry Novákové.
Většina hlavních tvůrců i herců jsou rodiče,
s jednou výjimkou. A tou je představitelka
hlavní role Hana Vagnerová. „Kouzlo mojí
role spočívá v tom, že si Sára všechno kolem
mateřství nějak malovala a potom je docela
překvapená, že realita je jiná,“ vysvětlila herečka. Další výraznou postavu ztvárnila Petra Hřebíčková. „Hedvika žije v obrovském
domě, má vše, na co si vzpomene, ale chybí
jí partner, který pořád pracuje. A ona je z toho už trochu zoufalá,“ popsala Hřebíčková.
Přátelství ve stylu Sexu ve městě se ale nakonec ukáže být tím, co pomáhá nejvíc…

Gump – pes, který naučil lidi žít
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková,
Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Zuzana
Mauréry, Viktor Preiss, Alena Mihulová, Ondřej Pavelka a další
Přístupnost: přístupný bez omezení
Žánr: rodinný / dobrodružný
Delka filmu: 90 min.
Příběh psí pravdy, lásky a naděje.
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“

On vlastně každý pes je v sobě tak trochu
toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem.
Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano
i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás
čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom
buldokovi, který se za vámi šine a sotva
popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublí-

žit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš
pes srdce a co jeho láska k vám znamená.
Tenhle film vám také otevře oči, protože co
člověk v psím srdci zničí, to může zase jen
člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F. A.
Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho
z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten
svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale
také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

součástí té nejsložitější sítě, která je utkána
z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie,
bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné
situace z každodenního života, které zná
každý z nás. V hlavních postavách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav
Novák ml., Jiří Langmajer, které doplní i zástupci nastupující herecké generace Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová.
Pod scénářem filmu jsou podepsáni autorka knihy Radka Třeštíková a režisér Rudolf Havlík. Jde o jejich již druhou filmovou spolupráci, podle společného scénáře
Rudolf Havlík natočil úspěšnou komedii
Po čem muži touží. O filmu Bábovky pak

prozradil: „Podařilo se nám natočit skvělý
velký český film. Od začátku jsme věnovali pozornost každému detailu. Bábovky propojují příběhy žen, které se snaží udělat velká
životní rozhodnutí a do jejich plánů zasáhne osud. Z jednotlivých malých příběhů se
na konci stane jeden velký.“
Producent filmu Petr Erben (Teorie tygra,
Teroristka) jeho slova doplnil: „Film primárně cílí na ženské publikum, stejně jako
kniha, ale jsou zde posíleny i mužské postavy, které výborně doplňují své ženské protějšky. Věříme, že filmový příběh zaujme
i velkou část mužského publika.“ A Radka
Třeštíková ještě připojila: „Já myslím, že
Bábovky jsou pro všechny, jsou přeci o životě. A diváci se můžou těšit především
na emoce. Od smíchu, až po pláč. Přesně
tak s tím pracuju v knihách a věřím, že to
Rudolf přenesl i na filmové plátno.“

Bábovky
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková,
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, Oskar Hes,
Brigita Cmuntová, Kristýna Podzimková,
Karel Freund, Oliver Vyskočil, Ivan Herma,
Marek Svoboda, Petra Nesvačilová
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Žánr: romantický / drama / komedie
Delka filmu: 97 min.
Film Bábovky natočený podle knižního
bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou
někdy otřást světem.
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život.
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme
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Z knihovny

„Zelená pro sousedy“ mění strmilovský svět aneb Novinky nejen z knihovny
Zelená zasvítila konečně i v knihovně, kde
si již nějakou dobu můžete opět za skoro
normálních podmínek knížky vybrat a za-

zovalo. Takže takové čtenářské vzájemné
oťukávání hned s dárkem na úvod (nebo
konec?)… Ale jedeme dál. Doufejme, že

Exkurze U dubu 2021
půjčit domů. Po dvou letech také zavítali do knihovny prvňáčci a druháci, aby
dostali od knihovny dárek – knihu a pa-

se s dětmi brzy opět uvidíme a alespoň
něco málo dohoníme, i když to bude třeba zase až příští školní rok..

Exkurze U Jána
mětní list na první a druhý čtenářský rok,
i když bohužel bez tradičního pasování
na čtenáře. Chyběly nám předchozí společně strávené chvíle při každoročních
besedách, na které pasování vždy navastr. 8

Nepolevujeme ani v jiných aktivitách,
především těch venkovních. Máme za sebou již několik exkurzí po Cestě strmilovské vody a do podzemí. Návštěvníci
obdivují a inspirují se. Takže tvůrčí akti-

vita se přenáší i přes strmilovské hranice
a mění i svět mimo Strmilov. Chceme Vás
o drobných pokrocích v místě informovat i prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Tak pojďme na to.
Třeba jste si všimli i vy, čtenáři těchto novin, procházejíce občas Strmilovem, že
určitá místa, která v poslední době prostě
„nějak“ vypadala, nyní doznala určitých
změn. Náš tým se snaží, aby ty změny
vedly k lepšímu. Míst, která volají po změně a vylepšení, je pořád víc a víc.
Máme za sebou již Cestu strmilovské vody s několika zastaveními. Ta už si našla své příznivce, lidé si na ně postupně
zvykají a k naší radosti i někteří využívají
k posezení, odpočinku, spočinutí. Místo,
které jsme rozpracovali v minulém roce,
tedy U dubu, je již nějaký čas funkční, ovšem stále je ještě před dokončením. Chybí zde několik rostlin k sázení, pár drobností a jedno překvapení nakonec. Bude
to opět socha z dubu, který nám darovala paní Sýkorová z České Olešné. Moc děkujeme! Umělecké dílo Honzy Štěbetáka,
místního řezbáře, bude nakonec překvapení nejen pro kolemjdoucí, ale i pro nás
samotné. A už se na něj moc těšíme.
Právě nyní se už několik měsíců pracuje U Jána na Obcizně. Jsme si vědomi toho, že než vznikne něco pěkného, vypadá
upravovaná plocha opravdu prapodivně.
Protože pro úpravu terénu hodně využíváme dostupné kameny, připomíná dané
místo zpočátku spíše kamenolom. Chce
to od nás všech trochu trpělivosti a shovívavosti, pracovitosti, od někoho možná
i hodně obrazotvornosti. Po nějakém čase kameny obrostou a zeleň zaplní prostor. Kameny navíc poskytnou úkryt pro
mnohé živočichy. Dále zpracováváme
ke zlepšení jílovité půdy řadu dalších
místních odpadových materiálů, jako je
posečená tráva, štěpky, kůra, kartony, sláma. Víme, že i toto počínání je některými lidmi považováno za nesmysl. Vypadá
to totiž zpočátku nevábně. Vše je ovšem
dobře promyšlené. Materiály jsou rozložitelné a velice pro půdu prospěšné. Tvoříme totiž takový kompostový materiál,
mulč, který půdu obohatí o živiny a zamezí silnějšímu prorůstání plevelů a odpařování vody z plochy. Pokud proces
tlení probíhá dobře, nic nezapáchá. Živé
organismy odvedou mnoho práce za nás
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a mnohé zde najdou svůj nový domov.
Pro výsadbu zeleně je velice důležité si
tuto výsadbovou plochu připravit tímto
způsobem, jinak by zde rostlinky trpěly
a moc by nerostly (při výstavbě přečerpávací stanice byla vrchní úrodnější vrstva
země totiž zničena). Vše pokrýváme vrstvou zeminy nebo kůrového mulče, aby

Snad se nám letos podaří aspoň částečně tento prostor připravit na další úpravy.
Mělo by to být další odpočinkové místo
pro obyvatele Strmilova. Konečný obraz
je sice zatím pořád v hlavách tvůrců, tvoří
se přímo na místě postupně, ale snad se
v dohledné době objeví v plné (nebo alespoň částečné) kráse i před vámi.

Sázení U Jána 2021

Vítací kameny U Koule
kompostové komponenty tolik nehyzdily plochu. Opět musíme veřejně poděkovat našemu pracovitému Milanovi Kalvasovi, který neúnavně na této budoucí
kráse každý den pracuje. Tímto také znovu děkujeme za pomoc všem, kteří přišli
na společné sázení stromů na konci dubna, a panu Míchalovi zvlášť za následnou
pomoc při modelování terénu a zalévání
rostlin. Bylo a je s Vámi, sousedé, fajn! Třeba se k nám příště přidáte i vy další.
Za povšimnutí stojí také jiné místo, které
jsme společně se zaměstnanci města souběžně začali upravovat. Je to plocha pod
hrází Hlubokého rybníka. Ze zarostlého
a také skládkového zákoutí se vyklubal
úžasný prostor pro tvořivost. Nálety byly
vykáceny, skládka odvezena. Náš pracovitý Milan zde douklidil její zbytky a začal
čistit krásnou skálu pod ní. Kolem velkého a prudkého svahu máme zatím vyskládánu jednu vrstvu ohromných kamenů. Na to je již zapotřebí těžká technika,
a tak musíme čas a práci koordinovat se
zaměstnanci města. Práce je všude hodně, takže je to dost náročné vše skloubit.

A konečně čtvrté místo – vstup do parku
U Koule. Možná jste zaregistrovali osazení nádherných kamenů na počátku parku
kolem cesty. Původně vrchní kryt studně
ze zahrady v mateřské školce, nyní jako
uvítací výbor poutníků. Byly zde uloženy
na hromadě již několik let právě pro tento účel – aby upozornily na počátek procházkové trasy a na vstup do relaxační
zóny. I když se vše zdá jednoduché, zcela jistě to tak nebylo. Právě zde totiž vede
trasa optických kabelů, kterou poškodit
by nebylo zrovna to pravé ořechové. Děkujeme panu Nezdarovi za pomoc nejen
při vytyčování trasy, ale také za umístění
kamenů podél cesty. Doufejme, že ještě
letos rovněž doupravíme nejen prostor
kolem usazených kamenů, ale i kolem
pítka pár metrů opodál.
S díky bychom neměli nikdy šetřit. V současné době máme totiž úžasnou spolupráci a součinnost s mnoha lidmi (všem
opět veliké díky!) a podporu nejen Nadace Via, ale právě i Města Strmilov. Město
Strmilov nám poskytlo pomoc při samém
začátku našich realizací, pokračovalo bě-

Zalévání U Jána
hem tvorby a stojí stále při nás. Finančně
podpořilo nákup zeleně a je nám k dispozici při mnoha dalších záležitostech. Taková práce dělá radost. Děkujeme! Snad se
od nás nakazíte radostí i vy, až třeba přijdete pomoci, nebo budete jen procházet a nakonec se zastavovat uvnitř hotového díla. Tak ať je nám tam všem dobře!
Za tým Zelená pro život – Vlasta Vondrušová, Jarka Sedláková a Milan Kalvas
Foto: Vladimír Semotán
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Spolky

KRAFT Strmilov informuje:
Konečně se začalo rozvolňovat, dohodli jsme nový
a snad již konečný termín vystoupení pana Zdeňka Trošky v našem kulturním domě. Bylo velmi složité vybrat
datum, aby byl Zdeněk Troška volný, aby lidé již nebyli na dovolené, a musíme to stihnout před volbami. Vyšlo nám datum 29. 9. 2021 a je to středa od 19,00 hodin.
Lístky jsou v platnosti a zbytek vstupenek si můžete ještě zakoupit.
Horší situace je i s plánovaným koncertem skupiny HARLEJ.
Měla vystoupit začátkem léta 2020 a přeložen tento koncert
je na 3. 7. 2021. Po vzájemné dohodě jsme koncert ještě o jeden rok odložili. Opravdu si nejsme jistí, že bychom zvládli
všechna „opatření“. Nechceme riskovat, a proto ten roční odklad.
Na léto plánujeme, stejně jako loni, Letní KINO Strmilov. Vybírali jsme filmy hlavně novinky, české, komedie, něco oceněného a něco pro mladé. Připravujeme i nějaká překvapení,
jednáme o účasti některých herců na promítání filmů a snad
něco vyjde… Zarezervujte si v létě čtvrtky na Letní KINO.
Petr Vinkler

TJ Jiskra Strmilov informuje:
V roce 2021 se nehrál Okresní přebor.
OFS vyhlásil po rozvolnění alespoň Letní
okresní pohár.
Jiskra byla nalosována do velmi těžké
skupiny. Postupně jsme prohráli se Sla-

vonicemi (0:2), FK Jin. Hradec jun. (3:5)
a s Jiskrou Nová Bystřice (2:11). Tak snad
tato soutěž ukázala, jak na tom náš tým
je, a do podzimního zahájení soutěží se
to zlepší.

Od 25. 6 do 27. 6. 2021 proběhne pravidelný kemp mládeže ve sportovním areálu ve Strmilově. Proběhla důkladná údržba trávníku firmou EUROGREEN.
Petr Vinkler

Strmilovské noviny jsou i na
Facebooku a You Tube
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15. jarní dámská jízda
Při letošní jubilejní jízdě k nám již byl „COVID“ maličko milosrdnější, takže jsme ji
mohly uskutečnit v plánovaném termínu.
V sobotu, 22. května, se sešel plný počet
posádek a zanedlouho již ukrajovaly první
kilometry ze zadané trasy.
Přes Kunžak dorazily do Kaprounu. Poté
se prošly ke stanici úzkokolejky, kde byl svého času vyloučen z dopravy Jára Cimrman
a kde je mu vzdán hold ke 100. výročí jeho
památného výsadku.
Po návratu se vydaly přes Senotín, Číměř
a Sedlo do Lásenice a poté přes Příbraz,
Libořezy a Stříbřec do Staré Hlíny, kde následovala minivycházka na starý most. Před
nimi nyní byly dvě zastávky v Třeboni.
Ta první „Na kopečku“, kde se nachází zajímavá stavba bývalé vodárny, která je dílem
Jana Kotěry. Nejen ona, ale ji její bezprostřední okolí jsou věnovány převážně budhistickému umění.
Druhá zastávka pak byla v Bertiných lázních a v přilehlém třeboňském starém městě.

A když již byly posádky v jedněch lázních,
nemohly samozřejmě vynechat ani druhé
lázně - Auroru.
Poté následovala již cesta zpět k domovu.
Stráž nad Než. zůstala bokem a po několika km, se v H. Žďáru odbočovalo směrem
na Dolní Pěnu, kde se nachází největší keřové bludiště ve střední Evropě a je zde vysázeno dvanáct tisíc keřů habru.
Přes lokalitu Kohout sjely posádky do J.
Hradce na Jiráskovo předměstí, poté projely tři „kruháče“, kde za posledním obočily
směrem na Jindřiš.
Pak již následoval Blažejov, M. Ratmírov,
Vlčice a konec jízdy byl samozřejmě opět
ve Strmilově.
Následovala prohlídka podzemí pod sv Trojicí, ve kterém si poslechly několik místních
pověstí a poté ještě malá procházka Strmilovem.
Letos se dostal ke slovu náhradní plán, kdy
se poprvé výsledky nevyhodnocovaly v hotelu Komorník, ale tentokrát v kině Beseda,
odkud se ráno startovalo.

Výsledky byly tyto: Jedna posádka dosáhla plného počtu 50 bodů. Další posádka bodů 49,
tři posádky bodů 48, další tři posádky 47.
Jedna posádka „uhrála“ 46 bodů a dvě posádky měly 43 body. Další dvě posádky 41 bod
a ta poslední zůstala na 36 bodech.
I když letošní jízda byla poněkud kratší na méně náročná, posádky si přály i nadále v jízdách
pokračovat.
A tak se to snad (možná s nějakými úpravami)
za rok opět povede!
KLUB ŽEN Strmilov

novÁ sluzba
ˇ ve vašem regionu !
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
Brousíme nože, nůžky, sekáčky, dláta, sekery, vrtáky, hoblovací nože,
pilové kotouče obyčejné i vidiové, pilové řetězy, nože do sekaček atd.

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 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.

mnozstevnÍ
slevy od 5 kusu° vÝse
ˇ !
ˇ
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Vyřízení dotací spojených s kůrovcovou kalamitou a pěstební činností výkup dříví i stojících stromů
výkup lesních pozemků i vytěžených prodej palivového štípaného dříví (i klád k samovýrobě vč. dovozu)
pořez dříví na pile v Horních Němčicích prodej stavebního řeziva

info@msdrevoservis.cz

+420 704 729 781

Ve Strmilově nově otevřené výdejové místo
ZÁSILKOVNA - Z-BOX, Náměstí 60, Strmilov

ZDRAVOTNÍ OBUV TVAROVANÁ NA MÍRU
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
PETER LEGWOOD – italská obuv



 velmi pohodlná, snižuje únavu nohou
koriguje nastavení nohy v kotníku a tím upraví postavení kolene, kyčle, pánve, celé páteře,
trupu
 neocenitelná u vbočených palců, kladívkových prstů, plochých nohou, při ostruhách
 vhodná u diabetické nohy, neuropatie…
 zlepšuje stabilitu
 certifikována jako pracovní obuv (typ Dolphin a Bull)
 vyrobena z materiálu EVA, je antibakteriální, ekologická
cena 1350,- včetně úpravy na míru
obuv si prohlédnete v čekárně fyzioterapie nebo na www.peterlegwood.cz

FYZIOTERAPIE ŠÁRKA VRBENSKÁ, Studenská 286, 37853 Strmilov
tel: 776 160 611
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