Strmilovské noviny
Vážení spoluobčané,
5/2003
končí rok 2003, ve kterém se
Vám představilo nové vedení obce,
které se snažilo v prvé řadě zlepšit
komunikaci s občany a zlepšit
informovanost spoluobčanů i ve
všech našich místních částech.Končí
také rok, který byl poznamenán
extrémním suchem a problémy se
zásobováním pitnou vodou. V obci
se uskutečnila spousta menších i
větších akcí, povedlo se vyřešit i
mnoho problémů z minulých let - ale
o tom všem se podrobně dočtete
v těchto novinách.
Přes všechny problémy si
myslím, že to byl rok úspěšný a k
tomu jste samozřejmě přispěli i Vy
všichni svojí pomocí , pochopením a
porozuměním.
Jménem svým i jménem rady
obce a zastupitelstva obce Vám všem
děkuji a přeji krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2004 přeji hodně zdraví, štěstí,
pohody a mnoho osobních i
pracovních úspěchů.
Jaromír Krátký, starosta obce
Milý čtenáři,
zdravíme, Tě v tento těsně předvánoční
čas a přejeme Ti v něm klidnou hlavu a
dobré zažívání. Tolik za negativa, která
jsme za staletí nejrůznějších oslav
dokázali navěsit na všechny svoje svátky
a oslavy, ty Vánoční nevyjímaje. A tím
také chceme se vším tím hudrováním a
brbláním přestat. Vánoce si to nezaslouží
a po právu dostaly název „svátky klidu a
míru“ či „svátky pokoje“. Jsou to svátky,
které se u nás slaví už víc než tisíc let,
protože jak zjistili lingvisté – samo slovo
„Vánoce“ jsme přejali z němčiny ještě
před příchodem Cyrila a Metoděje.
V tom slově samém se skrývá obsah
„svatá noc“ a stojí za to se nad tím
zamyslet. Slovo „noc“ je docela
srozumitelné, protože to bylo v noci, když
se nad Betlémem rozzářila hvězda jako
znamení narození malého Ježíše a
postupně k němu přivedla pastýře i
mudrce. Všechno se to děje v noci a je
tedy pochopitelné, že i my se svými
oslavami a dárky čekáme až na večer a
bohoslužby mají svojí slavnou „půlnoční“
podobu.
Proč ale „svatá“ noc. Jakkoliv už toto
slovo z našich slovníků vymizelo, tušíme,
že nějakým způsobem ukazuje k Bohu. A
kdybychom se podívali do slovníků,
zjistili bychom, že ukazuje k Bohu úplně

přímo – to slovo totiž znamená „patřící
Bohu“, či oddělené pro Boha“. Jestliže
člověk o něčem řekl, že to je svaté, pak
tím chtěl vyjádřit, že sám nad tím nemá a
ani nehodlá mít jakoukoliv moc a že to
zcela patří Bohu. Svatá noc, to je noc, ve
které se děje něco, nad čím nemáme moc.
Vzdáváme se jakéhokoliv vlivu i
jakýchkoliv zásluh z toho, co se tuto noc
bude dít. Jakýsi zbyteček těchto představ
přetrvává ve Vánočním dávání dárků.
Nejde tu o to kdo dává – vždyť pod
stromečkem leží hromada dárků a každý
si bere co jeho jest. Nikdo si nedělá
nároky, že toto je zrovna od něho. Chcešli se stát účastníkem té pravé Vánoční

radosti, přihoď sám něco pod stromeček a
raduj se z radosti druhých.
Takto se nám dal Bůh – dal se nám
„pod stromeček“ a raduje se z naší
radosti. Přišel mezi lidi v tom malém
miminku, které se narodilo o svaté noci
před dvěmi tisíci let. Je to stále svatá noc.
Noc, která patří Bohu, protože je to on,
kdo v tuto chvíli dává ten největší možný
dar – sebe sama. A tento dar dostáváme
právě my. Jsme to my, kdo je přizván
k radosti této svaté noci. Radosti z toho,
že Bůh přichází do tohoto světa, aby
přinesl klid, mír a pokoj.
Pokojné a radostné Vánoce Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Zhodnocení práce vedení obce po jednom roce od voleb
Co se udělalo v jednotlivých
místních částech:
Leština - bezdrátový rozhlas
nová vývěsní skříňka / úřední deska
kontejnery na sklo a PET lahve
zajištěn pravidelný dovoz potravin
z Kunžaku
Bude potřeba: opravit cesty z Leštiny
k chatovým táborům (ale většinou jsou
cesty soukromé a ty nemůžeme
opravovat)
Malý Jeníkov – bezdrátový rozhlas
nová vývěsní skříňka / úřední deska
kontejnery na sklo a PET lahve
oprava silnice M. Jeníkov – H.
Meziříčko - 1.000.000,- Kč
betonové roury na kanalizaci do rybníka
- 5.000,- Kč
vysečení ochranného pásma u studní
rozbory pitné vody /2x ročně/ - 10.000,Kč
zajištěn pravid. dovoz potravin z H,
Meziříčka - 5.000,- Kč
Bude potřeba: opravit veřejnou pumpu
(studna je J. Dvořáka )
Dodělat vodoměry do všech domů
CELEKM: 1.020.000,- Kč
Palupín - bezdrátový rozhlas
opravena vývěsní skříňka
kontejnery na sklo a PET lahve
zajištěn pravid. dovoz potravin z H.
Meziříčka - 5.000,- Kč
odvod vody ze střechy kostela mimo
hřbitov - 19.000,- Kč
oprava čerpadla ve studni u hřbitova
vysečení návsi a zprovoznění kašny na
návsi
zprovozněna tlaková voda (nový domek
na studní,
elektroinstalace, čerpadla,
tlaková
nerez. nádoba…) - 206.000,- Kč
výměna a doplnění vodovod. řadu
v dolní části
(děláno v minulých letech – placeno
letos)- 42.000,- Kč
oprava kanal. v dolní části (nové
šachty…) - 19.000,- Kč
oprava kanalizace na návsi (u kašny a
chybějící
část ve dvorku) - 25.000,- Kč
po 35 letech kompl. vyvezení jímky na
návsi - 10.000,- Kč
asfalt a rygolníky na návsi – kol. pí
Mátlové - 33.000,- Kč
rygolníky dole v zatáčce / výjezd ke
studni / - 55.000,- Kč
dodání a montáž 21 vodoměrů (část
loni, placeno letos)- 69.000,- Kč
ořezání stromů na hřbitově
vyvážení kontejneru od hřbitova 2.000,- Kč
zpracování projektu pro schválení
vodovodu a kanalizace - 26.000,- Kč

Potřeba: dodělat zbývajícím vodoměry
(jinak odpojíme vodu )
s p. Mravcem upravit rybník, do kterého
vyúsťují dvě kanalizace, aby měl více
vody (zapáchá )
CELKEM: 501.000,- Kč
Česká Olešná – bezdrátový rozhlas pro
ovládání jejich
ústředny ze Strmilov
nová vývěsní skříňka / úřední deska
opravy světel veřejného osvětlení
3.000,- Kč
kontejnery na sklo a PET lahve
se SÚS zajištěna 2x částečná oprava
silnice
s Jednotou zajištěno udržení prodejny
(s novou prodavačkou )
dodáno a namontováno 20 vodoměrů
46.000,- Kč
oprava vodojemu obecního vodovodu
(omítky bílení, nátěry) 10.000,- Kč
trvalé sledování množství vody
v obecním
vodojemu
(dezinfekce,
dovoz vody ze Strmilova) 10.000,- Kč
zpracování projektu pro schválení
vodovodu a kanal. 24.000,- Kč
řešení problémů s kvalitou vody ze
studní ZD (dusičnany)
Hydroprojekt – projekt na úpravy studní
a ochr. pásem 29.000,- Kč
několikeré braní vzorků vody hygienou
(přijde 20.000,- Kč, povolení 2 roky
dodávat horší vodu)
je podána žádost o dotaci na tyto úpravy
– 322.000,- Kč
vysíkání trávy v obci u památníků,
parčíky, u silnice
vysíkání ochr. pásem u studní a
vodojemů 4.000,- Kč
kompletní přeměření kú Č. Olešná
Pozemkovým fondem (jako jediná obec
v okolí) – nyní každý ví přesně hranice
svých pozemků a začínají se dělat
smlouvy na dokoupení
k tomu udělá Pozemkový fond opravy
cest zdarma v r. 2004
k Bednárečku – asfalt
k Bořetínu – asfalt
mezi bořetínskou a strmilovskou –
prašná
kompletní oprava 3 památníků a křížů
(opískování, opravy písma, konzervace)
46.000,- Kč
za pomoci p. Pacholíka natřena střecha
domu u školy 10.000,- Kč
budova bývalé školy: zájemce o
pronájem (autobazar + opravy aut –
odřekl), zájemce o koupi zatím
neupřesnil
uskutečněno výjezdní zasedání rady
obce v Č. Olešné – vyříkány (i dost
bouřlivě)problémy a hledány cesty
k řešení
Potřeba: opravy místních komunikací
v obci, i za dvojdomky

opravy studní a vodojemu = 322.000,Kč (snad dotace )
dodělat zbývající vodoměry – jinak
odpojíme vodu
vyřešit, co s budovou školy
dodělat opravu a doplnění místního
rozhlasu
CELKEM: 202.000,- Kč
Strmilov - bezdrátový rozhlas do
místních částí + nová
ústředna a vysílací pracoviště 265.000,Kč
oprava místních komunikací kol.
Hlubokého 500.000,- Kč
oprava místních komunikací (díry,
kanály) 28.000,- Kč
1. etapa úprav u školy (celkem 2
miliony) 520.000,- Kč
odstranění havárie vody, nová vedení,
šachty 197.000,- Kč
úprava výjezdu u ČSAD a přemístění
autobusů
oprava stodoly a celého sběrného dvora
pro
třídění odpadů 90.000,- Kč
vyčištění potoka Kamenitý u vtoku do
Hamerského + úprava toku potoka pod
Péčovými ZVS zdarma
oprava
prolomeného
mostu
na
Kamenitém u s. Jana 10.000,- Kč
(firmy nabídly za 100.000,- Kč )
oprava výtoku a hráze rybníka Malý
Americký 12.000,- Kč
u č.p. 3 mříže na spodní okna aby mohli
větrat a topení do dvou koupelen kde je
vlhko a chladno 15.000,- Kč
vybudováno dětské hřiště za Jednotou
(rozpočet 110.000,- Kč; díky velké
pomoci firem a řemeslníků celková
cena 55.000,- Kč)
opravy střech, okapů, větrání na
obecních budovách 20.000,- Kč
nové světlo nad Hlubokým (Šuba)a
přendání dalších
výměna světel v místní knihovně (do
konce roku )
oprava domu „ Doležalovo“ u Koresu –
všechny práce Hanuš – obec jen
materiál 20.000,- Kč
střechy na ½ chat u Komorníka
/ukradená/ 29.000,- Kč
oprava vodotrysku v parku (výtoky,
nátěry) 7.000,- Kč
zakoupena menší AVIA 21 (přes Hasiče
– neplatí se zákonné pojištění, ani
silniční daň) 45.000,- Kč
dodělání opravy hlavního kříže na
hřbitově / nápisy
vyvážení kontejneru od hřbitova (i do J.
Hradce) 5.000,- Kč
vypracování projektu na schválení
vodovodu v Kunžatecké ulici 24.000,Kč
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dodělání projektů pro stavební povolení
kanalizace + přípravné práce, dotace,
výběrové řízení… 200.000,- Kč
mandátní smlouva na DPS (projekty,
dotace, výběrové řízení, dohled….)
345.000,- Kč
Co je potřeba: dořešit vyčištění potoka
Hamerský
k H.
Meziříčku
nad
Špulákovým mlýnem – s Povodím
Vltavy
dořešit situaci s manž. Povolnými
s cestou do Kovoporu
dořešit situaci s manž. Vonkovými
s cestou do Olší
zajistit projekt na fotbalové šatny – i pro
hasiče a další, vč. veřejných WC – dělat
podle dotací
připravit územní plán pro celou obec,
vč. místních částí
dál vymáhat dluhy u obce / část již
zaplacena /
přezdít garáže na samostatné pro ČSAD
a Hasiče
opravit zdi na hřbitově / zadní a ke
Strmilovu /
opravit místní komunikace / po
kanalizaci /
připravit půdní vestavbu na OÚ – plány
jsou – na zasedačky
výstavní síň a sociální zázemí
CELKEM: 2.387.000,- Kč

Proinvestováno za uvedené akce
v celé obci v roce 2003:
4.110.000,- Kč
Co důležitého bylo vyřešeno v obci po
mnoha letech
soustředění sběrného dvora na jedno
místo a sbírání i hadrů
omezení vjezdu těžkých aut na Příhon,
Obciznu a parkoviště u KD
zahájen odchyt volně pobíhajících psů
(nakoupeno nářadí a klec)
smlouva s ČSAD na pronájem garáží a
ubytovny – 24.000, / rok
obsazeny všechny obecní byty jak v čp.
3, tak u „Doležalů“
klubovna u ZŠ předána smluvně
Skautům/Junák – byla už v hrozném
stavu, nyní pěkná
klubovna nad Kamenitým prodána
s pozemkem k trvalému bydlení za
220.000,- Kč
prodány zbývající dva byty v bytovce
(Kolářovi, Nováková) - celkem za
300.000,- Kč

na 4 rybníky obce smluvně dohlíží
odborník M. Závodský (krmení, hlídání,
drobné opravy, vysíkání….)
na 55 ha obecních lesů smluvně dohlíží
odborný lesní správce p. Vališ
kropička LIAZ byla prodána a
zakoupena AVIA skříň pro hasiče na
soutěže i akce obce
smlouva s EKOKOM na třídění odpadů
– již získáno 85.000,- Kč
provedeno školení řidičů referentů pro
všechny co jezdí se služebními auty
zahájen kompletní systém BP a PO
podle předpisů – dosud se v této oblasti
nedělalo nic
nové světlo veř. osvětlení nad
Hlubokým u Šuby – několik let urgovali
odkoupeny zbývající parcely pro
soustředěnou
výstavbu
rodinných
domků (25)
uzavřeny a zaplaceny smlouvy se všemi
firmami a většími podnikateli v obci na
odvoz komunál. Odpadu – za popelnici
platí ne 370,- ale 1700,- Kč
je připraven prodej a výkup pozemků u
autokempu Komorník – pokusíme se
dořešit ještě do konce letošního roku
připravena místa na 4 garáže pod
Hlubokým / územní rozhodnutí je po
mnoha problémech vydáno
byl zpracován Program obnovy
venkova – bez kterého nelze žádat o
většinu dotací
byl sestaven Krizový štáb obce a
Povodňový plán obce – byly již mnoho
let neplatné
po úporném zjišťování textu nápisu na
hlavním kříži na hřbitově byl tento text
dopsán
obdržena dotace na DPS, nyní řešeno
stavební povolení a výběrové řízení,
aby bylo vše do konce roku 2003 – po
mnoha letech se tak jednak nahradí
starý chátrající dům novým, přemístí se
zubní a dětské zdravotní středisko do
odpovídajících prostor v centru obce a
umístí se zde zájemci o bydlení v DPS
v pěkném prostředí ve Strmilově –
nemusí do J. Hradce nebo jinam
v Palupíně se po mnoha letech dodělala
a zprovoznila tlaková voda a po 35
letech se tam vyvezla a vyčistila veliká
jímka obecní kanalizace na návsi
byl uveden do provozu místní rozhlas
do všech našich vesnic – můžeme
občany i tam mnohem lépe informovat

v České Olešné se po několika
desítkách let dodávání nekvalitní pitné
vody začal tento problém aktivně řešit
Ve Strmilově 27. 11. 2003
Jaromír Krátký, starosta obce
.

Obec Strmilov - Obecně
závazná vyhláška 4/2003 o
místním poplatku
(výběr)
Obecně závazná vyhláška
obce Strmilov č. 1/2001 o
místním poplatku za systém
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování
komunálního
odpadu se mění takto:
V čl. 3 odst. 1 se mění sazba
poplatku takto:
Sazba
poplatku
pro
fyzickou osobu podle č. 2
písm. a) a b) obecně závazné
vyhlášky č. 1/2001 činí 360,Kč a je tvořena z částky 150,Kč za kalendářní rok a z částky
210,- Kč za kalendářní rok
Tato částka je stanovena
podle skutečných nákladů obce
v předchozím roce na sběr a
odvoz
netříděného
komunálního odpadu. Skutečné
náklady činily 335.000,- Kč.
Děleno součtem osob trvale
bydlících = 1450 a domů
rekreačních = 150 – to je
celkem 1600 = 210,- Kč.
V čl. 4 odst. 1, písm. d se
mění takto : Děti do 10 let
věku /do konce kalendářního
roku/ platí sníženou sazbu
poplatku 200,- Kč.
Tato vyhláška nabývá
účinnosti dne 1. 1. 2004.

KNIHOVNA

Školní turnaj ve florbalu

je v době od 19. 12. 2003 do 5. 1. 2004
z důvodu DOVOLENÉ uzavřena!
Všem čtenářům a návštěvníkům
knihovny přeji pěkné prožití vánočních
svátků a do nového roku mnoho zdraví,
pohody a pěkných čtenářských zážitků !

Sportovní hala 3.12.2003
Asi dvacet diváků mohlo vidět, jak celkem 35 hráčů – chlapci i dívky z
5.-9. třídy rozdělených do 7 družstev odehrálo celkem 21 zápasů a to s
těmito výsledky:
1.místo: Stručovský, Němeček, Hačka, Koutný, Finková
2.místo: Vydra, Potměšil, Přibyl, Dvořák, Stejskalová
3.místo: Nořinský, Dobrodinský, Janák, Dočekal, Janíčková

Za Knihovnu Viléma Martínka ve Strmilově
Vlasta Vondrušová

Nad soudcovskou píšťalkou bděla a informace dodala Marta Bílá
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Potřeby a možnosti financování hlavních rozpracovaných akcí obce Strmilov v nejbližších třech letech
1/ Rozšíření kanalizace:
rozpočet 24.000.000,- Kč
výběrové řízení v r. 2002 – Agrostaving
Dačice
25.600.000,-Kč
dotace Min. živ. prostředí z 21.7.2003
/30% z 24./7.200.000,- Kč
- půjčka -„- /splátky cca 700.000,-Kč
ročně /- 7.200.000,- Kč + úroky
Doplatit z vlastních prostředků obce
11.200.000,-Kč + úroky
Minulé vedení obce loni velmi špatně
tuto akci připravilo, když provedlo
výběrové řízení na dodavatele akce i
žádost o dotaci ve výši 30 %. Ještě dnes
není
stavební
povolení
/nebyla
prováděcí dokumentace, u nejníže
položených domků není dosud znám
způsob napojení na kanalizaci, objevují
se nové požadavky správců silnic, které
představují mnohamilionové navýšení
rozpočtu/. Tito všichni tak zatím nedali
souhlas se vstupem na své pozemky a
do vyřešení nebude vydáno stavební
povolení.
Nové náklady nad rámec původního
rozpočtu:
- poplatky za vstup do silnice I.třídy cca
3.000.000,- Kč
Správa a údržba silnic za kompletní
opravy cca 2.000.000,- Kč
2/ Dům s pečovatelskou službou –
nově byty pro příjmově vymezené
osoby
rozpočet 14.500.000,- Kč
- výběrové řízení ještě nebylo /zatím
částka i se zbouráním,
včetně projektů, přípojek, DPH 14.563.500,-Kč
dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení už přidělena
- 7.700.000,- Kč
- bankovní úvěr /splátky cca 500.000,Kč ročně /- 5.000.000,- Kč
Doplatit z vlastních prostředků obce
- 1.863.000,- Kč
Dvakrát žádost o dotaci na DPS
neprošla – změnili jsme název a
zařazení do dotačních titulů a do měsíce
byla přiznána dotace – mysleli jsme, že
podle žádosti schválili 9.100.000,- Kč,
ale v dalším kole schvalování potvrdili
7.700.000,- Kč. V těchto dnech
připravujeme stavební povolení včetně
samostatného demoličního povolení – je
zde problém se sousedním přistavěným
domem a jejich připomínkami – už
vyřešil statik. Nyní již probíhá vydání
stavebního a demoličního povolení a
také výběrové řízení na dodavatele –
vše musí být do poloviny prosince –
jinak o dotaci přijdeme.
3/ Venkovní úpravy u základní školy
- rozpočet - 2.500.000,- Kč
- výběrové řízení snížilo cenu na
1.971.000,- Kč
/z toho 1. etapa v r. 2003 – 402.000,už bylo provedeno

/2. etapa 2004 – 763.000,3. etapa 2005 - 806.000,- /
- zbývá tedy dodělat a dofinancovat
1.570.000,- Kč
- odeslána žádost o dotaci na
1.000.000,- Kč
Doplatit z vlastních prostředků obce
570.000,- až 1.570.000,-Kč
4/
Zasíťování
pozemků
pro
soustředěnou
výstavbu
rodinných
domků – základní technická vybavenost
asi pro 25 parcel na rodinné domky
- cena projektu /podle výběrového
řízení /cca 220.000,- Kč
- vlastní dílo /bez JČE, Plynárenské,
Telecomu /cca 5.800.000,- Kč
- dotace /bude požádáno po projektech
/25x80.000,- 2.000.000,- Kč = 0,00
zjištěno, že nelze o dotaci požádat,
když už máme dotaci na byty v DPS
- úhrada zájemců o parcely – cca 20 x
150.000,- 3.000.000,- Kč
Doplatit z vlastních prostředků obce
cca 3.000.000,- Kč
/při prodeji 20 parcel /
Tyto 4 akce celkem:
Celková cena 47.730.000,- Kč
Prozatím známé náklady na kanalizaci
navíc 5.000.000,- Kč
Celkem zatím známá cena všech
4 akcí 52.730.000,- Kč
Dotace obdržené celkem
14.900.000,- Kč
Dotace další – požádané
1.000.000,- Kč
Půjčky a úvěry /dlouhodobé – až 10 let
/12.200.000,- Kč
Úhrada za parcely /uvažováno za 20 ks
/3.000.000,- Kč
31.100.000,- Kč
Doplatit během 2 – 3 let z vlastních
prostředků :
Když dopadnou všechny dotace
21.630.000,- Kč
Když další dotace nevyjdou
22.630.000,- Kč
Zdroje vlastních prostředků – během tří
let:
Na účtech u bank 2003
cca 9.000.000,- Kč
Ušetření z ročních rozpočtů /3 x 1
milion /3.000.000,- Kč
Celkem k dispozici vlastních prostředků
do tří let 12.000.000,- Kč
Nelze tedy profinancovat – schází po
úrocích a po zaokrouhlení cca 10
milionů korun a při neobdržení dalších
dotací dokonce schází 11 milonů korun
– a dodavatelské firmy budou chtít při
skončení akcí všechny nasmlouvané
peníze !!!
Z toho vyplývá, že i při největším
šetření a zastavení všech dalších akcí
a činností bychom šli za tři roky do
úpadku/konkurzu!!!
Návrh řešení

1/ Na „Rozšíření kanalizace“ sehnat
další státní peníze
a/ přes Ministerstvo zemědělství –
připravujeme žádost na dotaci 60 %, to
je 14.400.000,-Kč /navíc získat
7.200.000,- Kč/
Podmínkou však je zrušit před podáním
žádosti dotaci 7.200.000,- Kč z Fondu
životního prostředí, kterou již máme a
čekat zda dostaneme nově víc. I když to
máme domluvené jak na Min.
zemědělství
v J.
Hradci
/máme
přislíbenou i schůzku v Praze/, tak na
vedení
Krajského
úřadu
v Č.
Budějovicích, tak konečné rozhodnutí je
na komisi Ministerstva zemědělství a
její rozhodnutí nikdo 100% dopředu
nezaručí?!
b/ přeřadit akci „Kanalizace“ do jiného
dotačního programu – žádost minulého
vedení obce byla na dodělání
kanalizace, kde je limit dotace 30%, ale
protože je v obci vodní zdroj
s ochrannými pásmy pro veřejný
vodovod /a to jsou na Studenské vrty i
studny,studna vodovodu v Kunžatecké
ulici/, tak je možné dostat dotaci až 60
% to je tedy znovu + 7.200.000,- Kč – a
to nám nyní zajišťuje Ing. Henková.
2/ Snížit náklady na stavby
a/ přeřadit silnici I.třídy do II. třídy před
kanalizací a tím na poplatcích ušetřit
cca 3.000.000,- Kč. Již máme svolané
jednání na 3.11.2003 se SÚS J. Hradec i
České Budějovice , Krajským úřadem –
odborem dopravy a Ředitelstvím silnic
a dálnic
b/ po dohodě se Správou a údržbou
silnic snížit náklady na opravy silnic
tím, že se o konečné opravy silnic
s nimi podělíme – je již po jednání
s řed. SÚS Č. Budějovice přislíbeno –
odhadem by zde bylo snížení nákladů
požadovaných na opravu cca o
1.000.000,- Kč.

TENIS
V létě proběhl 1. ročník tenisového
turnaje rekreačních hráčů „O pohár
mikroregionu Podjavořicko“ a to s
těmito výsledky:
Strmilov – Studená 6:1
Studená – Strmilov 3:4
České Velenice – Strmilov 3:4
Strmilov – České Velenice 3:4
Ve Strmilově funguje již 5. ročník
tenisové školy pod vedením ing.
Pavla Vavrušky a 23 strmilovských
tenistů (20 mužů a 3 ženy) se i v této
době pravidelně schází ve sportovní
hale a trénují na další rok.
Další zájemci o „bílý sport“ nechť
se hlásí u správce tenisových kurtů p.
Novotného.
(za informace děkujeme p. Nořinskému)
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Kdyby dopadlo jedno ze zvýšení
dotací na 60 % a současně snížení
nákladů tak jak bylo navrženo, tak by
potřeba vlastních prostředků poklesla za
tři roky o cca 11.200.000,- Kč, takže by
nám za tři roky po zaplacení všech čtyř
uvedených akcí zbylo na účtech asi 1 –
2.000.000,- Kč . To by sice bylo stále
velmi napnuté ale obec by při tom
mohla skoro normálně žít – sice šetřit
ale neomezovat své běžné potřeby a
dělat i další menší akce jako jsou
opravy cest , chodníků, studní atd. a
přitom i splácet všechny půjčky a úvěry.
Když se ale další prostředky na
kanalizaci neseženou a akce se

nezlevní, je nutné, aby zastupitelstvo
před započetím vlastních prací na
kanalizaci na jaře 2004 celou tuto akci
zastavilo!!!
Potom je nutné požádat o
prodloužení
povolení
vypouštět
nečištěné vody minimálně do roku
2010, nebo než bude dostatečná dotace
od státu nebo EU. /ze zákona je
povinnost mít kompletní čištění
odpadních vod u obcí nad 2000 lidí do
roku 2010/.
Stejně tak, jestli nebude jasné, kdo
zaplatí, nebo odpustí zvýšenou DPH z 5
na 22 % u kanalizace (u nás to dělá

zvýšení ceny téměř o 5 milionů), je
nutné tuto akci zastavit.
Dalším řešením by bylo prodat
nějaký majetek obce – ale ono už skoro
není co prodat : za roky 1995 – 2002
byl
prodán
majetek
obce
za
15.000.000,-Kč v letošním roce 2 byty a
chata nad kamenitým za 500.000,-Kč.
Ve Strmilově dne 27. 11. 2003
Jaromír Krátký, starosta obce

Vítáme mezi námi

Radka Pacholíka
Ať s mu s námi líbí!

Obec Strmilov - Obecně závazná vyhláška 5 / 2003 o místních poplatcích
Obec Strmilov vybírá tyto
místní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt
poplatek
za
užívání
veřejného
prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
Řízení o poplatcích vykonává
obecní úřad.
Poplatek ze psů
Poplatek se platí ze psů starších tří
měsíců.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce.
Poplatník je povinen přihlásit psa do
evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů
ode dne, kdy vznikla poplatková
povinnost.
Od poplatku jsou osvobozeni:
psi umístění v útulku /hotelu/ pro psy,
provozovaném na území obce podle
platných předpisů
neznámí psi, které si po odchytu
převezme občan s trvalým pobytem na
území obce – a to na dobu pěti let
Sazby poplatku
pro obyvatele bytových domů č.p. 3,
136, 437, 438, 454, 455, 469, 470, 471
ve Strmilově: 500,- Kč za jednoho psa a
rok
pro ostatní obyvatele Strmilova: 300,Kč za jednoho psa a rok
pro obyvatele České Olešné, Palupína ,
Malého Jeníkova a Leštiny: 200,- Kč
za jednoho psa a rok
pro obyvatele České Olešné – bytových
domů č.p. 105,109,114: 300,- Kč za
jednoho psa a rok
pro poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jediným zdrojem příjmů, nebo
poživatele sirotčího důchodu (i když

bydlí v bytovém domě): 100,- Kč za
jednoho psa a rok
pro držitele loveckého psa (s loveckou
upotřebitelností) – i když
bydlí
v bytovém domě : 200,- Kč
u druhého a každého dalšího psa se pro
všechny držitele psů sazba poplatku
zvyšuje o 50 %
Poplatková povinnost vzniká prvním
dnem měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost během
kalendářního roku, platí se poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých
kalendářních
měsíců.
Zanikne-li poplatková povinnost během
kalendářního roku, postupuje se
obdobně.
Poplatek je splatný jednorázově do
31. 3. běžného roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po
termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
povinnost poplatek platit vznikla.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt platí fyzické osoby, které za
úplatu přechodně pobývají na území
obce za účelem léčení nebo rekreace,
pokud neprokáží jiný důvod svého
pobytu.
Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné
ubytování
poskytla.
Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve
výši stanovené touto obecně závaznou
vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen
jej
pravidelně
obecnímu
úřadu
vyúčtovat do 15 dnů po skončení
každého čtvrtletí a ve stejném termínu
jej odvést na účet obecního úřadu.
Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu.
Sazba poplatku činí 8,- Kč od 15.6. do
15.9. a 5,- Kč v ostatní dobu/ za osobu

a každý i započatý den pobytu, není-li
tento den dnem příchodu.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt platí poplatník předem za
předpokládanou dobu pobytu.
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Poplatek
za
užívání
veřejného
prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl. Z akcí
pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.
Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Poplatníkem je fyzická i právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 10 této
obecně závazné vyhlášky. Užívá-li
stejnou část veřejného prostranství
několik poplatníků, odpovídají za
placení poplatku společně a nerozdílně.
Poplatník je povinen oznámit obecnímu
úřadu zvláštní užívání veřejného
prostranství před započetím vlastního
užívání tohoto prostranství.
Sazby poplatku činí za každý i započatý
metr čtvereční užívaného veřejného
prostranství a každý započatý den 10,Kč.
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Poplatek
za
užívání
veřejného
prostranství se platí ode dne kdy
zvláštní užívání tohoto prostranství
začalo až do dne, kdy toto užívání
skončilo, tedy např. zařízení bylo
odstraněno, skládka byla zlikvidována a
prostranství bylo uvedeno do původního
stavu. Poplatek je splatný při oznámení
započetí užívání veřejného prostranství.
Poplatek ze vstupného
Předmětem poplatku je vstupné na
kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce snížené o daň z přidané
hodnoty,
je-li
v ceně
obsažena.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která akci pořádá.
Poplatek ze vstupného činí 5 %
z úhrnné částky vybraného vstupného.
Poplatek je splatný do 5 dnů od
pořádání jednorázové akce ( plesy
apod.) a jedenkrát za uplynulý měsíc u
opakovaných akcí (diskotéky apod. ).
Od poplatku jsou osvobozeny neziskové
akce (i s vybíráním dobrovolného
vstupného), pořádané základní a

mateřskou
školou
Strmilov
a
zájmovými
a
společenskými
organizacemi z obce.
Oznamovací povinnost pořadatelů akce,
na kterou se vztahuje poplatek ze
vstupného, je 10 dnů předem u
obecního úřadu ve Strmilově.
Pořadatel má povinnost před akcí si na
obecním úřadu vyzvednout označené
vstupenky na akci a po akci je na
obecním úřadu vyúčtovat
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity se platí
z využitých lůžek v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatníkem je ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
Ubytovatel je povinen vést evidenční
knihu, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
Sazba poplatku činí 3,- Kč za každé
využité lůžko a den .
Poplatek je splatný nejpozději do 15
dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Svaz dobrovolných hasičů informuje…
Letošní rok jsme se zúčastnili
celkem 18 závodů, ženy z toho 10.
Začali jsme již 24. května. Ten den
jsme absolvovali hned dva závody –
odpoledne
v Nové
Včelnici
a
pokračovali jsme nočním závodem
v Dačicích. Týden nato 31.5 se závodilo
v Dolních Němčicích.
V červnu a červenci jsme se
postupně zúčastnili 6 závodů a to
v Heřmanči,
Žďáru,
Třebeticích,
Lomnici nad Lužnicí, Lásenici – kde se
muži umístili na 2.místě, a ve
Dvorchích (běhá se zde Jihočeská
hasičská liga. Muži se umístili 16. z 34
družstev). V srpnu jsme zvládli závodů
dokonce 5. První týden byly závody
v Bohdalíně (opět liga – muži 14. z 28
družstev) následoval Markvarec, kde se
nám tolik nedařilo, dále Žirovnice.
23.8. jsme pořádali soutěž u nás ve
Strmilově. A zde se potvrdilo nepsané
pravidlo, že se v domácím prostředí
nedaří. A tak i přes velkou snahu tréma
svázala
našim
chlapcům
nohy.
Nedosáhli sice vytýčeného cíle, ale
přesto bojovný duch zůstal a muži
nakonec skončili 6. z 9 mužstev.
V ženské části soutěže naše dívky
dosáhly v silné konkurenci skvělého 2.
místa s jejich zatím nejlepším časem.
Poslední prázdninový víkend se
konala soutěž v Okrouhlé Radouni. Zde
naši chlapci uspěli nejen v samotném
požárním útoku, kde skončili 6. ze 17
družstev,
ale
i
v doprovodných
disciplínách – pivní štafetě a v jízdě na
trakaři, kde se blýskli druhými místy.

První víkend v září se pravidelně
koná soutěž na náměstí v Telči. Oproti
předešlým ročníkům, které se konaly
jako noční soutěž, se tentokrát běhalo
v dopoledních a odpoledních hodinách.
Ve velké konkurenci družstev (přes 60)
se nedá 26. místo našich mužů
nepovažovat za úspěch.
13. září naši muži úspěšně
reprezentovali Strmilov v Jindřichově
Hradci na Memoriálu B. Modráčka
2. místem.
Začátkem října jsme se vydali na
naší doposud největší akci. 4.10. se
v Českém Krumlově konal XXI. ročník
soutěže Memoriál mjr. Jaromíra
Urbana, kde reprezentují družstva
dobrovolných i profesionálních hasičů
z celé
České
republiky.
Soutěž
probíhala od ranních do odpoledních
hodin - zúčastnilo se celkem 122
družstev. Muži nakonec skončili v půlce
soutěžního pole (61. místo) a ženy z 25
ženských družstev 10.
Naši letošní sezónu jsme ukončili
11. října na soutěži v Hadravově
Rosičce.
Již nyní se těšíme na příští rok.
Za SDH – Soptík

Ustanovení společná a závěrečná
Poplatky se platí v hotovosti v pokladně
obecního
úřadu,
nebo
poštovní
poukázkou,
případně
bankovním
převodem na účet obecního úřadu.
K odstranění tvrdosti může obec na
základě žádosti poplatníka poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout.
Sankce
Při nesplnění poplatkové povinnosti
tím, že poplatky nebudou zaplaceny
(odvedeny) včas, nebo ve správné výši,
vyměří obecní úřad poplatek platebním
výměrem. Takové poplatky může zvýšit
až na trojnásobek. Dlužné částky lze
vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního
roku,
ve
kterém
poplatková povinnost vznikla. Při
porušení
stanovených
povinností
nepeněžité povahy může obecní úřad
uložit poplatníkovi pokutu podle
zvláštního zákona.
Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Důležitá telefonní čísla
v případě krizových
(havarijních) situací
Jaromír Krátký (starosta)
724 195 016
Karel Urbánek (místostarosta)
602 249 250
Rudolf Séč (obecní strážník)
724 195 017
Ladislav Aleš (velitel hasičů a
pracovník obce)
724 195 018
Chybí Vám ještě nějaký dárek a
máte rádi knížky? Pak Vás zveme na
prodejní výstavu knih umístěnou
v poschodí na faře na náměstí.
Otevřeno je každou sobotu od 18,00
hod do 19,00 hod. a v této době
nemusíte zvonit. K prohlédnutí i
případnému zakoupení na Vás čekají
knížky pro děti i dospělé s různou
tématikou a zaměřením. Je možné, že
právě tady najdete zrovna ten pravý
dárek pro druhé, ale třeba i pro sebe.

K návštěvě srdečně zve
Karmelitánské nakladatelství.
Prožijte krásné a pohodové Vánoce
s krásnou knížkou.

Dovolené lékařů ve Strmilově:
MUDr. Punčochář (shodně s lékárnou!): 24.12. – 4.1.
MUDr. Matoušková: 24.12. – 28.12.
MUDr. Spurná: 2.1.
+ zkrácená pracovní doba: pondělí 29.12. 9,00 – 12,00
úterý 30.12. 9,00 – 12,00
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Kynologický klub
Je Advent, čas očekávání, ale i
ohlédnutí a bilancování. Od prázdnin na
cvičáku 13.9. proběhly úspěšně naše
první zkoušky. Spolu s námi se jich
zúčastnili i členové záchranářské
brigády
Vysočina,
se
kterými
spolupracujeme. 18. října jsme oslavili
první výročí založení klubu. Připravili
jsme řadu soutěživých her pro děti
s pejsky i bez pejsků. Počasí nám přálo,
nádherné sluníčko a příjemná teplota.
Cvičák byl plný dětí, přišli i dospělí.
V soutěžích vyhrál každý. Všechny děti
jsou moc šikovné, snažily se jak nejlépe
uměly. Proto také sladkou odměnu
dostal každý. Naši členové, kteří
přidělovali body u jednotlivých
disciplín měli radost z toho, jak dětem
zářila očka radostí. Jak zkoušky, tak den
pro děti jsme mohli uskutečnit díky
dotaci od obecního úřadu, za kterou i

Červený kříž
První pomoc - poleptání
Poleptání je vlastně popálenina
způsobená
chemickými
látkami.
Setkáváme se s nimi nejen v průmyslu,
ale i v běžném životě (např. různé
odbarvovače,
čistící
prostředky,
odstraňovače nátěrů, kyselina v
autobaterii, aj.).
Příznaky:
Palčivá bolest kůže
Kůže může být potřísněná nebo
zarudlá, může se odlupovat a tvořit se
na ní puchýře. .
První pomoc:
Okamžité oplachování dostatečným
množstvím studené vody po dobu
alespoň 10 minut
Přiložení sterilního obvazu - při
poleptání
kyselinou
případně
navlhčeného zásaditým neutralizačním
roztokem (mýdlo, soda), při poleptání
zásaditými
látkami
případně
navlhčeného kyselým neutralizačním
roztokem (zředěný ocet)
Během oplachování poleptané části
těla šetrně svlékat potřísněné části
oděvu s ohledem na vlastní bezpečnost.
Postupovat tak, aby odtékající
kontaminovaná voda nestékala na
nepostižené části těla.
U dětí nebo při poleptání většího
rozsahu u dospělých nebo při poleptání
nebezpečnými látkami (jedy) provádět
protišoková opatření a neprodleně
zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.
Za informace děkujeme
panu L. Svobodovi

touto
cestou
děkujeme.
Pouze
z vlastních prostředků bychom neměli
na základní vybavení pro figuranta, ani
na odměny pro děti.
Šampiónka Aura se svou paničkou
M. Francovou se zúčastnila dvou
závodů. Z jednoho má medaili za druhé
místo, z druhého diplom.
Naše členka Lea Čechová úspěšně
dokončila rekvalifikační kurz na
Vysoké škole zemědělské v Praze –
obor chovatelství a výcvik psů. Má
živnostenský
list
na
veškeré
kynologické
služby,
chovnou
stanici a psí
hotel.
Takže
pokud vy,
nebo
vaši
známí,
budete
potřebovat
spolehlivě
ohlídat pejska, nebo ho odborně
vycvičit, obraťte se na nás.

Zápis
do 1. třídy
ZŠ Strmilov
proběhne

4.2.2004
13,00 – 16,00
Mgr. Jindřich Kejval
ředitel školy

Český červený kříž ve
Strmilově

přeje členům ČK a občanům
Strmilova
radostné prožití
svátků vánočních s jejich blízkými,
zdraví a hodně úspěchů
v Novém roce

15. listopadu proběhla naše výroční
schůze, na které jsme plánovali akce na
rok 2004. Po konzultaci na schůzi
kynologické rady pro všechny naše
příznivce připravujeme na první pololetí
r 2004 tyto akce:
28. března – II. jarní výlet se psy
15. května – II. ročník výstavy
„Strmilovský Voříšek“
12. června zkoušky podle NZŘ
Chceme se spolu s ostatními
organizacemi podílet na Dni dětí.
Na jaře nás kromě výcviku čekají
také brigády, při kterých budeme
vylepšovat cvičák, budovat další
překážky i místa pro posezení.
V zimním období se scházíme vždy
v sobotu od 13,30 na cvičáku.
Přejeme vám všem vánoční pohodu,
spokojenost a hodně hodně lásky mezi
lidmi i lásky ke zvířátkům.

Srdečně Vás zveme na
vánoční divadelní
představení

Yukonští
andělé
Tato hra bude provedena
dvakrát a to

21.12. od 16,00
v evangelickém kostele

v Zahrádkách
a

25.12.od 16,00
v evangelickém kostele

ve Strmilově.

2004
Setkání účastníků a přátel
letních táborů YMCA
proběhne letos v pondělí 22. prosince
na evangelické faře.

Jako obvykle Vás čeká bojová hra, ale
především setkání s těmi, se kterými jste
prožili mnoho pěkného na táboře „Vlčice
2003“ či na jiných akcích YMCA Strmilov
Těšíme se na Vás
Jarda a Lenka
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Bohoslužby o Vánocích
KATOLICKÝ
KOSTEL
EVANGELICKÝ
KOSTEL

24.12.
23,00

25.12. 28.12. 31.12.
8,00
8,00
15,00

1.12.
8,00

22,00

10,00

10,00

10,00

----

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu ve Strmilově.

Černovice

Tradičně, jako každým rokem, uspořádala 15. listopadu naše organizace na
závěr rybářské sezóny v místním kulturním domě taneční zábavu „ Poslední
zátah“. Vyprodaný kulturní dům a spokojení návštěvníci svědčí o vydařené akci.
Potěšitelný je pro nás velký zájem o naši rybářskou kuchyni. Že naši členové
umějí dobře připravit a upravit pokrmy z našich vlastních ryb, svědčí velký zájem
návštěvníků této zábavy o rybí speciality, především pak o nedostatkové rybí
karbanátky, které s láskou a péčí vždy připravuje předseda naší organizace.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do naší bohaté tomboly.
Chtěli bychom poděkovat těm našim členům, kteří přispěli svou prací k
hladkému průběhu této zábavy. Rovněž děkujeme za pomoc a pochopení
manželkám našich členů ze jejich obětavou spolupráci.
Pokud někoho inspirovala naše činnost a měl by zájem o členství v naší
organizaci, tak upozorňujeme, že zájemci mohou o přijetí požádat do konce
kalendářního roku. Samozřejmě, že přijímáme i ženy. Ty jsou vždy vítány.
Protože se kvapem blíží konec roku, chtěli bychom popřát všem našim
příznivcům klidné a spokojené vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce novém.
Našim členům pak přejeme kromě zdraví i hodně rybářského štěstí.
Petrův zdar.
Za MO ČRS Strmilov
Zdeněk Zeman

Od 24. do 27. října jsme byli my
skautíci v Černovicích na chatách.
Počasí moc nepřálo a taky v neděli
začalo sněžit. Pokusili jsme se
dokonce postavit sněhuláky, ale hned
se rozpadli. To nám ale nezkazilo
náladu a aspoň jsme se vyfotili. Výlet
se opravdu vydařil, děti si odpočinuly
od rodičů a naopak. Naši paměť jsme
obohatili o další zážitky a věříme, že
tento výlet nebude poslední. Tak zase
někdy příště!
Michaela Berková
& Markéta Hojková
Všichni žáci Základní školy (od 1. do
9. třídy) jsou srdečně zváni k účasti na

TANEČNÍM
MARATÓNU,

Myslivecké sdružení
Jitra Strmilov
Vás srdečně zve na

Malé Muzeum Minulosti
Švehlův mlýn
Bude o vánočních svátcích opět
otevřeno a to mezi 21.12. – 4.1.

který proběhne

29.12. 2003
od 9.00 do 13,00

Myslivecký ples

denně od 10,00 do 16,00.

v tělocvičně základní školy.
Tančit se bude 5 hodin, po 1 hodině
vždy 10 minut přestávka na
občerstvení.

V KD Strmilov

Pod vánoční stromeček můžete sobě i
dětem nadělit přinesený dárek.

17.ledna 2004 od 20,00
- bohatá tombola
- zvěřinové speciality
k poslechu i tanci hraje:
Agroton Dačice

Na Vaši návštěvu se těší
MMM
Švehlův mlýn

! kvalitní reprodukovaná
hudba & hodnotné ceny !

ZO ČSŽ – Strmilov pořádala na jaře a na podzim v místním kinosále „Beseda“ malou módní přehlídku, na kterou zapůjčila
modely paní Dana Bačáková z prodejny STYL STUDENÁ. Jarní přehlídka byla spojena s přednáškou o podpůrných
léčivých prostředcích firmy FIN CLUB. Podzimní byla doplněna ukázkami účesů od kadeřnice Dany Přibylové a
kosmetického líčení paní Jitky Hanuša (Vališové) Vzhledem k hojné účasti a kladnému ohlasu na tyto akce budeme v rámci
možností v těchto akcích pokračovat i v příštím roce.

Veřejnost bude opět včas informována.
Děkujeme všem zákazníkům za
přízeň, přejeme radostné prožití
Vánočních svátků a těšíme se na
spolupráci v roce 2004.
Kolektiv zaměstnanců
prodejny Jednota

Potraviny Olga děkují všem zákazníkům za
spolupráci v roce 2003 s přáním veselých
Vánoc a všeho dobrého se na Vás těší i
v příštím roce !

Otevírací doby obchodů
Vánoce 2004 / 2005

Jednota
Flop
Olga

Ne
21.12

Po
22.12.

7,30 11,30
7,00 –
12,00

6,30 –
17,00
6,30 –
17,00
7,00 –
17,00

Út
23.12.
6,30 –
17,00
6,30 –
17,00
7,00 –
17,00

St
24.12.
7,00 –
11,00
7,00 –
12,00
7,00 –
11,00

Čt
25.12.

Pá
26.12.

So
27.12.
6,30 –
11,00
6,30 –
11,00
7,00 –
11,30

Ne
28.12.

Po
29.12.
6,30 –
17,00
6,30 –
17,00
7,00 –
17,00

ČSŽ Strmilov
Věříme, že jste k nám rádi chodili
nakupovat a doufáme, že nám
zachováte přízeň i v příštím roce.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok
Vám přeje
kolektiv zaměstnanců
prodejny Flop
Út
30.12.
6,30 –
17,00
6,30 –
17,00
7,00 –
17,00

St
31.12.
6,30 –
13,00
7,00 –
12,00
7,00 –
13,00

Čt
1.1.

Pá
2.1.
6,30 –
17,00
6,30 –
18,00
7,00 –
17,00
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