Strmilovské noviny
1/2005
Milý čtenáři,
vstoupili jsme do strmilovského
jubilejního roku. Odevšad se na tebe bude
letos valit ta „sedmsetpadesátka“. 750 let.
Je to doba až nepředstavitelně dlouhá. Ale
dá se na to dívat i jinak. Když bychom
počítali na jednu generaci 25 let, pak
nám vyjde, že od té nepředstavitelně
dávné doby dělí 30 generací. Nu – to
ale zase není tak hrozně moc!
Máme tu rok 2005. Stačí si
otevřít noviny a nebo pustit
televizi a víme, co se děje.
Zavzpomínej s nám, milý čtenáři,
o čem by se mohli v novinách
dočíst čtenáři novin, když
přicházely na světy ty předchozí
generace:
Před 25 lety se psal rok 1980.
V Polsku
vznikla
Solidarita,
vypukla irácko-íránská válka.
Propadněme se o generaci
nazpátek. Psal se rok 1955 a
vznikla Varšavská smlouva.
O dalších 25 let dříve, v roce
1930 se rozjížděla světová
hospodářská krize, v
Indii
pochodoval Gándhí přes tři sta
kilometrů pro hrstku soli.
1905 – před rovnými sto lety –
vypukla v Rusku první buržoazně
demokratická revoluce, ale žel
neskončilo jen u ní.
Roku 1880, o další generaci nazpátek,
byla zrovnoprávněna čeština a němčina
na úřadech.
Roku 1855 se putující mormoni
usadili v místě, které se jmenovalo
Las Vegas a v budoucnu se stalo
centrem hazardních her a bývalý
klášter ve Valdicích se změnil na
vězení.
Roku 1830 se osamostatňují Řecko a
Belgie.
1805 – před dvěmi sty lety – byly
založeny Mariánské lázně a v bitvě tří
císařů porazil Napoleon u Slavkova
spojená vojska ruská a rakouská.
Roku 1780 se českým králem stal Josef
II. a v Terezíně vznikla pozdně barokní
pevnost, která smutně proslula za II.
světové války.
Roku 1755 byl zemětřesením zcela
zničen portugalský Lisabon.
Další a další pětadvacítky let bychom ti
tu, milý čtenáři, mohly odpočítávat další a
další události veselé i smutné by se
hromadily jedna za druhou. Generace za
generací přicházely na tento svět a po
několika desítkách let zase odcházely a
uvolňovaly místo svým potomkům.
Co nám zanechali naši předkové?
Právě, když se díváme na historii s tak
velkým odstupem, vidíme, jak často platí
dávné biblické přísloví „Otcové jedli

kyselé
hrozny
a
synům
z toho trnou zuby.“ Musíme se
vyrovnávat s vinami, které jsme nezavinili
my, a přeci je to i na nás, abychom hledali
cestu, jak napravit to, co jsme zdědili po
předcích. To spojení „dědičný hřích“
nepatří do starého železa, ale je navýsost
aktuální.
Není ale důležité jen to, co nám
zanechali naši předkové. Je tu otázka ještě
důležitější – co zanecháme my našim
dětem? Co si o nás řeknou další generace?
Vždyť ty pětadvacítky lze také přičítat.
Jak budou hodnotit naše skutky v roce
2030, 2055, 2080, 2105…
Svět není černobílý a ani naše skutky
nebudu jen kyselými či jen sladkými
hrozny. Za své skutky jsme ale odpovědni
– přinejmenším právě těm příštím
generacím.

Veškeré dílo ve znamení sladkých
hroznů v tomto jubilejním roce i ve všech
dalších Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny

Z obsahu:
-
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z jednání zastupitelstva
nové parcely ve Strmilově
Červený kříž
Kynologický klub
z historie obce
pozvánky, aktuality,
zajímavosti…

Obec Strmilov prodává parcely!
-

20 zainvestovaných parcel na výstavbu rodinných
domů v lokalitě „U Vodojemu“
- velikost: od 713-1132 m2
- minimální cena: 350 Kč/m2
- termín podání: do 23. 3. 2005
- bližší informace
o na Obecním úřadu ve
Strmilově,
o na úřední desce OÚ
o na www.strmilovsko.cz

Dobrý den, jsem turistická
známka Strmilova.

Už mne máš doma?

NE?!

A proč?

Utíkej do knihovny VMS
a kup si mne! Stojím jen
25,- Kč. A mám tu i
kamarády – strmilovský
hrneček i s podšálkem !

Z 13. zasedání zastupitelstva obce (3.2.)

Vandalové ve Strmilově nevymřeli !
7. března byly poškozeny veřejné záchody u
OÚ a není to poprvé. Byly proraženy dvoje dveře,
rozbité koše na odpadky a držáky na toaletní papír
a také byly zohýbány výtokové trubky u
vodovodních kohoutků.
Z těchto důvodů jsme nuceni veřejné záchody
na noc a na všechny víkendy zamykat.
Je to samozřejmě omezení pro všechny slušné
lidi, ale bohužel několik takovýchto jedinců nám
nedává jiné řešení.
J. Krátký, starosta obce

Všímejte si, co se dějem kolem vás.
Na lumpárny jednotlivců
doplácíme všichni!

-

-

schválen prodej pozemku v Č. Olešné p.Vladimíru
a Věře Jirků
schválen prodej pozemku v Č. Olešné p. Jaroslavu
Vybíralovi
schválen pronájem pozemku v Č. Olešné
p. Františku Čapkovi
souhlas se stavbou zahradního domku v k.ú. Palupín
– p. Jitka Hanzalová
schválení způsobu prodeje a minimální ceny
zainvestovaných parcel: 350 Kč/m2
územní plán obce – schválení žádosti o pořízení
ÚPO na MěÚ J. Hradec
schválení rozpočtových opatření za rok 2004
seznámení s průběhem příprav oslav 750 let obce
informace starosty o hlavních investičních akcích a
o dalším dění v obci
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Knihovna informuje…
Co přinesl minulý rok?

• Kvůli štědré dotaci od Obce Strmilov
433 nových knih!
• V roce 2004 získala knihovna 160
čtenářů, z toho 62 mladších 15 let.
• Peníze od Ministerstva kultury ČR
a
Ministerstva
informatiky
ČR
v podobě grantů (pokračování v
postupné automatizaci knihovny a
poskytnuly internetové služby zdarma)
• Podstatně se zvýšila návštěvnost
knihovny (celkem o 232 návštěvníků).
Mezi jinými okolnostmi k tomu přispěla i
akce poskytování internetu zdarma,
kterou jsme zahájili v září 2004 (nyní
uživatelé hradí jen mírný poplatek za
opotřebení počítače apod.), zřízení
dalšího uživatelského místa u nového
počítače s internetem a zvýšené
požadavky pedagogů v informační i
literární oblasti. Lze pozorovat i nárůst

individuálního zájmu o literaturu,
především u dospívajících dívek a
dokonce i u chlapců.
• Velký nárůst byl zaznamenán i
v počtu výpůjček ( celkem více o 1945
vypůjčených dokumentů než v roce
2003). Zatímco výpůjčky pro dospělé jsou
oproti předchozímu roku celkem na o
něco vyšším počtu, dětská literatura
zaznamenala velký a viditelný obrat
knih v knihovně (dětská naučná o 566
více a dětská krásná o 810 více
výpůjček, než rok 2003). Velký podíl na
zvýšení počtu výpůjček má samozřejmě
výběr nové kvalitní i žádané literatury,
ale rovněž zvýšený počet vyřízených
požadavků v meziknihovní výpůjční
službě v MěK v Jindřichově Hradci
(celkem o 115 více než předchozí rok) i
prostřednictvím výměnných souborů.

Tento způsob výměny a shánění knih se
velice osvědčil. Čtenářům se tak rozšířila
možnost výběru a i možnost výpůjček
nové
i
nedostatkové
literatury,
nevyskytující se v našem fondu, čehož
následně rádi využili. Velký podíl na
výpůjčkách mají v knihovně i periodika.
Počet těchto výpůjček se navýšil o 697.
• A také se opět osvědčilo mnou
oblíbené, opakované a hojně užívané
rčení „Knihovna bez nových knih =
mrtvá knihovna!“
• AKCE knihovny: besedy pro děti (6),
malá školení na internet pro dospělé (6),
výstavy – dětské práce, žákovské
výrobky, výstava fotografií Daniela
Šperla s názvem „…bez hranic“ apod.

A co plánujeme v nejbližší době?
Březen – měsíc internetu a akce s ním spojené:

• Tématické besedy se žáky ZŠ
• Malá školení na internetpro dospělé
zdarma (dřívější akce se velice osvědčily)
• Všechny, zejména dojíždějící, určitě
potěší již dlouho avizované rozšíření
výpůjční doby . Je to dárek knihovny
čtenářům a všem uživatelům nejen

k Březnu – měsíci internetu, ale hlavně
k 750. výročí Strmilova, které letos obec
slaví. Od 1. března 2005 tedy platí nová
otevírací doba:
Út 15.00 – 18.00 hod
St 12.30 – 15.00 hod
Pá 14.30 – 19.00 hod

• Soutěže
literární i výtvarné pro děti
• Den s Andersenem. (200. výročí
narození H. CH Andersena oslavíme jako
mnoho knihoven v republice s našimi
dětmi 1. dubna nad pohádkami
v knihovně)

přijímáme historické snímky na zapůjčení
a okopírování. V pořádku vracíme!
• V knihovně jsou k dostání výroční
turistické známky za 25,- Kč a také

hrnečky s potiskem se strmilovským
motivem:
hrnek s podšálkem za 120,- Kč
hrnek bez podšálku za 90,- Kč

750. let Strmilova a knihovna:
• Možná se již letos zúročí dvouletá
práce s budováním archivu historických
fotografií Strmilovska. Přípravy na
plánovanou výstavu ke 750. výročí
Strmilova jsou v plném proudu, stále

O dalších případných akcích knihovny Vás budu průběžně informovat.
Na shledání s Vámi v knihovně Viléma Martínka ve Strmilově
se těší Vlasta Vondrušová

…z historie obce
Děkujeme
všem
strmilovským
občanům a rodákům, kteří darovali nebo
půjčili
fotografie
na
výstavu
připravovanou k výročí 750 let obce
Strmilov. Pěkný dárek dostal obecní
archiv z Prahy od paní Boženy
Janouškové, roz. Pazourové. Její manžel
byl výborný muzikant, proto se v
rodinném albu zachovaly fotografie
strmilovských muzikantů z let 1925 1935. Paní Janoušková napsala jejich
jména a také ostatní fotografie opatřila
popisky - výlet sokolů do Kopřivovy
zahrady, orlové v r. 1927, strmilovští
ochotníci v operetě Hospůdka u Markyty,
květen 1945 a další. Vše pečlivé zabalila a
přidala veršovaný doprovod k dárku
muzikantům od Mikuláše asi ze 30. let.
Paní Janoušková, děkuji za dopis a
poslané fotografie, přeji Vám zdraví a
hodně sil, abyste mohla v květnu svůj
milovaný Strmilov navštívit.

Sbírka fotografií se rozrůstá, paní
Vondrušová vše ukládá do počítače,
vzniká tak zajímavý dokument o životě ve
Strmilově v uplynulém století, např.
svěcení zvonů roku 1929 a jejich
rekvírování r. v r. 1942, chvíle radosti a
smutku, proměny náměstí, ulic i
jednotlivých domů. Možná, že dnešní
budovu mateřské školy mladí lidé na
fotografii z 20. let ani nepoznají. Secesní
dům útulny pro chudé tehdy zdobily
ornamenty, obrázky stromů a pohledy na
Strmilov od malíře Jindřicha Valdeka.
Tento pro většinu z nás neznámý
umělec se narodil 30.6.1889 v domě čp.
6ó. Jeho otec Josef Valdek brzy zemřel;
jeho poručník František Staněk bydlel v
Želetavě, proto se o něho a jeho sestru
staral Jindřich Čermák, ředitel Záložny ve
Strmilově. Valdek studoval na reálce v
Telči, pak v keramické škole v Bechyni a
na uměleckoprůmyslové škole. Druhý
domov našel v rodině MUDr. Františka
Kaněry, u něhož matka Marie Valdeková

pracovala jako hospodyně. Mladý umělec
vyzdobil Kaněrův dům v Zahradnické
ulici ornamenty, u vchodu namaloval
obraz zimní krajiny, ale figurální sgrafita
na štítě zhotovil malíř Hübschman. (Dům
po r. 1919 koupil A. Ratolístka) Valdek
vyzdobil ornamenty také dům čp. 323 a r
1912 nově postavenou budovu mlékárny
čp. 359 (nyní v majetku fy Pomezí), na
domě čp. 105 namaloval sluneční hodiny,
maloval obrázky do tehdejšího časopisu
Bez názvu. Žádný jeho obrázek se asi
nedochoval, výzdobu fasád zničil déšť a
pak zednické kladívko. Jen fotografie
školky a staré pletárny matně připomínají
dílo nadějného umělce, který zahynul na
srbské frontě 1. světové války. Poslední
dopis napsal mamince z nemocnice na
Bílou sobotu před 90 lety. Jiné zprávy
nepřišly, na jeho návrat čekala rodina
marně.
(Podle V. Martínka, Zájmy
Českomoravské vysočiny, 1939, č. 15
zpracovala L. Kubáková)
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Ve Strmilovských novinách se nechceme věnovat jen vlastnímu
Strmilovu, ale i jeho místním částem. Nabízíme článek o historii
Malého Jeníkova. Text je převzat z knihy Jana Tiraye, Vlastivěda
Moravská.
r. 1921: 32 d., 171
čes. obyv., ze klerých
(Genykow minus 1358, Jenikowiczie 148 kat. a 23 čes.-brat.
1371, mali Jenikowecz 1417, in minori evang. Ves přísluší farou
Jenikowye 1446), katastr. (208 ha) a do Olšan (dříve do
politická ves v sev. -záp. cípu okresu. V Strmilova), školou do
urbáři z let 1590tých ( Z. A. Tenkráte, v Horního Meziříčka (do r.
1893 do Olšan).
letech 1590tých, „Beneš z Malého
Tam, kde jest č. 1.,
Jeníkovce, který náleží panu Janovi
Hodějovskému, najal od panství Telče 5 býval původní zemanský
jiter polí.) píše se „Jeníkovec“, kteréhož dvorec, později dvůr panský. V č. 2. byla
jména se ve rčení „do Jeníkovce“ dosud panská hospoda. Když byl dvůr někdy
koncem 18. stol. zrušen, vznikla tu čísla
užívá.
Obec leží v kotlině horské na silnici z 13.-20. Čísla nad 20. jsou chalupy později
Dačic do Strmilova při zemských stavěné. Na 30 lidí chodilo odtud do
hranicích. Z katastru jest polí 109 ha, luk továrny hornomeziříčské, kde vyráběno
23, pastvin 22, lesů 44, rybníků 4,8 ha bavlněné zboží. Válka světová tomu
rozložených ve tratích: na Rablinách, na učinila konec.
Na obecní pečeti jest znakem krojidlo,
Duboví, na kopci, za bukem, pod hruškou,
u peci (bývala tu pec kolomaznická). Les kolem něhož písmena: M. G.
Cetlice uchoval jméno bývalé majitelky
vsi Zedlicové. Na potoku Dvoreckém,
vytékajícím
z
rybníka
HornoMeziříčského, leží mlýn Kotrcův (Kotrč).
Ves měla po 30leté válce 8 selských
usedlostí, na nichž byli Jakub Hamal,
Ondřej Zenek, Jan Stejskal, Jan Vašků,
Havel Benýšek, Jilek Hejželka, Matouš
Chmelík a Lukáš Čech, a při nich 600 m.
polí, pustý mlýn s 1 slož. Tomáše Kotrče,
vyhořelou chalupu Ondry Chabka a starou
pustotinu „grunt Hejželkovský“, ale r.
1673 utekli odtud všichni obyvatelé a celá
ves opustla.
Po novém osazení vesnice s poč. 18.
Malý Jeníkov jest od r. 1721 jako
stol. obdrželo 5 rolníků po 23-28 m. polí a
4 chalupníci po 1-11/2 m. a většinu samostatný, zvláště zdaněný statek při
majetku přisvojila si sama vrchnost; r. Dačicích. Za minulých staletí často byl se
sousedním Velkým Jeníkovem spojen; na
1749 náleželo poddaným 129 m. polí,
235/8 m. úhoru, 17/8 m. pastvin, luk na 9 př. r. 1358, kdy přešel za 122 hř. z
vozů sena, 46/8 m. pustin, obci: rybníček, majetku pánů Hradeckých na Štěpána z
5 m. lesa, vůz sena a 11/8 m. polí. Dědic. Hned r. 1364 byl oddělen a získán
vrchnosti: 1671/4 m. polí, 93/8 m. úhoru, Janem z Brandlína a manželkou jeho
4. m. pustin, 31/2 m. pastvin, luk pod Annou a pastorkem jich Pešíkem. Ješek
111/2 vozu sena, 14 m. lesa, 2 rybníky, (Jan) z Jeníkova, jenž byl od Aleše z
Maršova r. 1366 koupil 2 kopy gr. bez 12
mlýn s 2 slož.; r. 1793: 25 d., 144 obyv.,
gr. roční činže na Maršově za 18 kop gr.,
r. 1839: 34 d., 242 obyv.: r. 1900: 30 d.,
160 čes. obyv., z nichž 149 kat. a 11 své manželce Anně na vsech Jeníkově a
evang.;

Jeníkov Malý

Evropská stupnice nebezpečí lavin
Malé (Možnost malých, spontánních lavin): zelené
Mírné (Sníh je na strmých svazích málo zpevněný,
Možný výskyt lavin při mechanickém zatížení): žluté
Zvýšené (Sníh je na strmých svazích slabě
zpevněný. Možný samovolný vznik lavin): oranžové
Vysoké (Velká pravděpodobnost lavin na většině
svahů již při malém zatížení i samovolně): červené
Velmi vysoké (Samovolný vznik lavin, zákaz
pohybu ve volném terénu): černočervené

Lipnici a na všem, cokoliv na nich měl,
70 kop gr. věnným právem zajistil (1371).
K r. 1409 zapsán prodej vsi Hronem z
Lipnice Vilému z Prostého, který majetek
ten r. 1416 vložil ve dsky Janu z
Leskovce. Brzo potom připojen M. J. k
Hornímu Meziříčku, kde sídlila vládycká
rodina Babků. Tak r. 1464 vzal Jan Babka
syny své na Meziříčko, H. Dvorce a Malý
Jeníkov na spolek, což král Jiří 1466
deskami utvrditi kázal. Prostřed 16. stol.
objevuje se Malý Jeníkov při statku
Markvarci u rodiny Hodějovských, z
nichž známe Arkleba a syny jeho: Jana,
Bernarta a Oldřicha, kterýž zadluživ se
M. J. se mlýnem r. 1611 prodal Adamu
Jindř. ze Strachovic za 800 zl. Ježto pak
dcera tohoto Judita přivdala se do rodiny
Hozlauerů, stali se tito, majíce tehda
drahně vsí v okolí (Dubenky, Prosté), i
pány M. J., kterýž drželi: Václav st.
Hozlauer z Hozlau, Václav Jindřich a
Václav, kterýž odprodal samotný M. J.
1670
Marii
Anně
Zedlicové
z
Neukirchenu, která zbavila se vsi „zcela
pusté a bez osadníků“ r. 1698. Nový
majitel Václ. Frant. Tamm, zaplativ kupní
sumu 6000 zl., přenechal vše 1711 s
výdělkem 1850 zl. majiteli blízkých Olšan
a Velkého Jeníkova, Antonínu Frant. z
Deblína, kterýž zaokrouhlil statek ještě
Maršovem a prodal jej pánu Dačickému,
jak svrchu pověděno, r. 1721.
R. 1754 byli na 9 číslech: Marků
(1/4l.), Fiala, Laudát (1/2l), Smrž, Balský
(5/8l.), Říha, Fiala, Kadlec, Pavlů
(chalupníci). Samota: Kotrčův mlýn 1 č. s
9 obyv.

Normální hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a cukru:

Krevní tlak
(v mm rtuťového sloupce):
Ideální: 120/80
Normální: pod 140/90
Zvýšený: 140/90
Rizikový: 180/105
Vysoce rizikový: 200/115

Cholesterol
(v mmol/litr krve):
Ideální: pod 5
Normální: do 5,2
Zvýšený: 5,2-5,7

Rizikový: 5,8-6,3
Vysoce rizikový: 6,3-6,7
Velmi vysoce rizikový: nad 6,7

Cukr
(v mmol/litr krve):
Ideální: 4-5
Lehce zvýšené (ale ještě normální) 5-6
Zvýšená 6-7
Diagnóza cukrovka: nad 7
Za informace z materiálů Červeného kříže
děkujeme p. L. Svobodovi
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Bohoslužby o Velikonocích

kostel sv. Jiljí

Zelený
čtvrtek
18,00

evangelický
kostel

Velký
pátek
18,00
17,00

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Strmilově
si Vás dovoluje pozvat na

velikonoční hru mládeže

Příběhy Otce
Browna

tři detektivní příběhy podle
povídek G. K. Chestertona

na Bílou
sobotu (26.3.)
v evangelickém kostele
ve Strmilově

00

od 17,

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na

HASIČSKÝ PLES
13. března!
- bohatá tombola
- občerstvení
- hraje BENEFIT – kapela složená
výhradně z dobrovolných hasičů!
- vstupné 60,- Kč
- předprodej vstupenek v samoobsluze
- začátek 20,00
TĚŠÍME SE NA VÁS V K.D. STRMILOV!
ZÁROVEŇ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
OBOHATILI TOMBOLU!

Bílá
sobota
19,00

Boží hod
Velikonoční
8,00

Pondělí
Velikonoční
8,00

10,00

Předplatné
na kulturní pořady
v Žirovnici v roce 2005
Divadelní předplatné
600,- Kč / 3x profesionální + 1 bonus

Program:
23. březen 19.30 hod.
Divadelní agentura Václava Hanzlíčka
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Aldo Nicolaj
režie: Jiří Menzel
Hrají: Carda, Švandová, R. Hrušínský.
20.červen 19.30 hod.
Divadlo Járy Cimrmana
AKT
Smoljak/CIMRMAN/Svěrák
15. říjen 19.30 hod.
Divadelní společnost Háta
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Marc Camoletti
Režie: MarieLorencová
Hrají: Gondíková,Andrlová,Svobodová,
Zounar,Čech,Mahdal,Jagelka aj.

Dechovky 21. století
Předplatné: 400,- Kč / 4 pořady
Program:
18.3.2005
BOJANÉ, TELČSKÁ DECHOVKA,
CIMBÁLOVÁ MUZIKA LAD. PAVLUŠE
Akce: Košt vína
17.6.2005
MORAVĚNKA, DOMAŽLICKÁ DECHOVKA
Akce: Domácí zabijačka
16.9.2005
DUBŇANKA, PRAŽŠTÍ MUZIKANTI
Akce: Pivo zdarma
16.12.2005
BOŽEJÁCI, TŮFARANKA
Akce: Zvěřinové hody
Další informace na www.zirovnice.cz nebo
kultura@zirovnice.cz, tel. 565 493 000

Změna vyhrazena!
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SPORTU ZDAR
14. ledna 2005 v J. Hradci proběhlo okresní kolo soutěže základních škol ve florbale – kategorie chlapci.
Hráči: Radim Koutný, Patrik Štěpnička (brankář), Jan Dvořák, Jan Hřava (brankář), Luboš Nečeda, Petr Michálek, Zdeněk
Popelka, Michal Němeček, Martin Lehejček, David Rozporka.
Pořadí: 1. – V. ZŠ J. Hradec, 2. – ZŠ Třeboň, 3. – ZŠ Strmilov, 4. – II. ZŠ J. Hradec, 5. – GVN J. Hradec
Nejlepším střelcem ZŠ Strmilov byl Radim Koutný (4 góly); na dalších místech: Jan Dvořák (3 branky), Petr Michálek (2 branky),
Michal Němeček (1 gól).
Ve středu 2. března 2005 se v naší sportovní hale konalo okrskové kolo halové kopané žáků 6. a 7. tříd. V konkurenci
sportovců okolních škol naši kluci spolehlivě zvítězili a postupují do okresního kola v J. Hradci. Gratulujeme a držíme palce do
dalších zápasů!

Na tomto místě by
Strmilovské noviny rády
přivítaly nové spoluobčany.
Bohužel – v uplynulém
období se v naší obci nikdo
nenarodil…

LLLLLLL
LLLLL
LLL
LL
L

Pro malé detektivy:
Proč nevěřit pánovi na obrázku?

Výprava do Žirovnice.
Málokdo asi ví, že 22. února proběhl
Den sestrství – svátek všech skautek.
Tento den je nejen výročím narození
zakladatele skautského hnutí sira
Roberta Baden-Powella (1857), ale
zároveň je to i den narození jeho ženy
Olav Baden-Powell (1889), která byla
první náčelnicí světové organizace
skautek.
Rozhodly jsme se tento svátek
oslavit společně se skautkami ze
Žirovnice. Celé sobotní odpoledne jsme
hrály různé hry se zaměřením na tento
svátek. Večer jsme šly na zámek, kde si
někteří mohli složit slib. Potom
následoval soukromý ples, kde jsme
mohly obdivovat šaty vypůjčené od
našich maminek. Ani pozdní večeře
nezabránila skvělé náladě a tak spát se
šlo až v jednu.

Sladký spánek
nám překazil budík
na mobilu, což se
setkalo s ne moc
příznivým ohlasem.
Po
tomto
nepříjemném probuzení
se už nikomu nechtělo spát a
tak
nás po chvilce povalování vytáhla
z postele vidina chutné snídaně.
Zanedlouho potom, co jsme si sbalily,
se ve dveřích objevili rodiče. Tuto
výpravu s námi absolvovaly i dvě nové
členky.
Už se těšíme na další výpravy,
kterých se snad společně s námi
zúčastní čerstvě zapálené prvňačky a
předškolačky.
Za všechny účastnice zapsala
Mako Hojková

Přijďte obhlédnout strmilovské krasavice!
Svaz žen Vás srdečně zve na

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
19. března od 19,00

v sále Beseda
Čeká Vás přehlídka historických oděvů,
Nápověda:
modely
zapůjčilo Janáčkovo divadlo Brno
Liar = angl. lhář
VŠICHNI JSOU VÍTÁNI!!!

A na závěr něco pro pobavení: CO KDO ŘEKL?
Nikdy proti proudu (Ampér)
Říkám holou pravdu (inspektor Kojak)
Hrajte z voleje (Shell)
Nemá to jiskru (Diesel)
Už jsem v obraze (Mona Lisa)
Příliš mnoho psu, zajícova smrt (Playboy)
Nenechat se vytočit (Bell)
Neznalost zákona neomlouvá (Murphy)
To bych se na to vykašlal (Koch)
Všechno brát s rezervou (Barum)
Nebudu se s tím párat (Jack Rozparovač)
Mít v kalhotách (Krteček)

Tě pic (Puškin)
Není malých rolí (Harmasan)
Nestavte se mi na odpor (Ohm)
Musíme to udržet pod pokličkou (Papin)
Slyšet trávu růst (Hippies)
Sedm je šťastné číslo (krkavci)
Jsem to ale číslo (Ludolf)
Jsem z toho na větvi (Tarzan)
Kostky jsou vrženy (Rubik)
Lidé, bděte (Šípková Růženka)
Jdi mi k šípku (Růženka)
To je tvrdý oříšek (Popelka)

Nemá to cenu (Nobel)
Nemáte oheň? (Prométheus)
Pro Boha živého (Nietzsche)
A teď z jiného soudku (Dionýsos)
Lže jako když tiskne (Guttenberg)
My v tom prsty nemáme (Jezinky)
Jedno oko nezůstalo suché (Kyklop)
Melu pátou přes devátou (Beethoven)
Je pořádně nafoukaná (hrabě Zeppelin)
Království za koně (Karpov)
To není Ono (John Lennon)
Visí to ve vzduchu (hrabě Zeppelin)

Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 400 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk OÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno ve středu 9. března 2005, příští číslo koncem dubna 2005
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Pro muzikanty amatérské i profesionální a vůbec pro všechny strmilovské patrioty jeden valčík v D dur:

Jak to bylo v ráji…
V prvé knize Bible, v prvé knize
Mojžíšově, která má rovněž název Genesis,
se mluví o začátcích světa, o stvoření neživé
i živé přírody a také o počátcích lidské
společnosti.
Je tam také zajímavá zpráva o zahradě
v Edenu. Doslova tam stojí psáno:
„Hospodin uvedl člověka do zahrady
v Edenu, aby ji obdělávala
střežil.“
(Genesis 2,15)
K vypodobnění této ojedinělé zahrady je
použito obrazu zahrady, na níž se dá
pěstovat to, co je na takových zahradách
zvykem.
O zahradu v běžném slova smyslu však
v tomto případě vůbec nejde. Není ji proto
možno nalézt na žádné katastrální mapě ani
v žádném „atlasu“ zahrad.
Jde o zvláštní vyjádření, které hojně
používali zvláště spisovatelé píšící knihy
s duchovním obsahem. Obrazný způsob
často ve svých kázáních používal sám Ježíš.
Známými podobenstvími chtěl svým
posluchačům přiblížit své učení.
V této zvláštní edenské zahradě měl
člověk žít po celou dobu a plnit Bohem
svěřený úkol.
Nebylo to poslání snadné a lehké, neboť
šlo o odpovědnou práci a službu. Vždyť
zahrada měla být ustavičně, po celý čas
obdělávána a střežena, nejen občas a někdy.
Kdyby tomu bylo, brzy by zcela zaplevelena
a rovněž zničena zvířecími i lidskými
škůdci. Hebrejské slovo, které je zde

použito k označení „ráje“, znamená
v českém překladu „rozkoš“.
Zahrada byla vybudována na krásném a
příhodném místě a člověku poskytovala
příznivé podmínky v každém ohledu.
Podrobněji se o ní mluví v předchozích
verších.
To důležité, co při čtení tohoto oddílu
nelze opomenout je, že člověk je do tohoto
místa uváděn. To znamená, že se o
budování této zahrady sám nijak
nezasloužil. To místo mělo být pro něho
milým a příjemným překvapením. Biblický
autor tím jasně dává najevo, že ne slabý a
nedokonalý člověk, ale sám všemohoucí
Bůh pro něj toto místo připravil.
Je rovněž dobré se zamyslet nad
zvláštností služby, kterou je člověk v této
zahradě pověřen. Je to vyjádřeno dvěmi
slovy: obdělával a střežil.
To, co bylo zmíněno o zvláštním
charakteru edenské zahrady, platí v plné
míře o těchto dvou slovech. Jsou sice vzata
z běžného zahradnického „slovníku“, ale
vyjadřují daleko víc, než kypření, výsadbu,
setí, okopávání a ochranu před rostlinnými,
zvířecími či lidskými škůdci.
Slov souvisejících s „obděláváním“ a
„střežením“ se používalo při činnosti
duchovní. Jednalo se o službu, kterou
vykonávali kněží při bohoslužbě. A ta
záležela v nabádání k poslušnosti Boží vůle,
obsažené v Desateru Božích přikázání.

Velice často také ve varování před
falešnými proroky.
Falešní proroci se lišili od pravých
proroků tím, že mluvili jak chtěli jejich
panovníci a ne jak chtěl Nejmocnější.
Falešným prorokům šlo na prvém místě o
jejich vlastní prospěch. Byli populisté
v pravém smyslu tohoto slova. Mluvili to,
co od nich lidé chtěli slyšet a ne co od nich
chtěl slyšet Bůh.
I když se tak mohli nějaký čas těšit
z přízně lidí, zbavovali se přízně mnohem
důležitější, přízně Boha samého.
Vzdělavatelnou a strážnou službu konají
kněží i v současnosti. Avšak nejen oni, ale
všichni, kteří berou Boha vážně a věří
v jeho stálou pomoc a ochranu.
Důležitým slovem, které je rovněž
uvedeno v uvažovaném verši, je slovo
člověk. Toto slovo je tam uvedeno bez
jakéhokoliv přívlastku, který je obyčejně
připojován.
Nejedná se totiž o člověka patřícího
k nějaké konkrétní národnosti, rase,
společenské třídě, náboženské či politické
orientaci.. Nejedná se ani o muže či ženu,
ale prostě o člověka.. Zřejmým záměrem
biblického spisovatele je oslovit všechny
lidi bez rozdílu a dát jim stejnou naději
života v nejkrásnější a nejpříjemnější
zahradě, která kdy byla vybudována, neboť
její zakladatel je sám všemohoucí bůh,
Stvořitel nebe a země.
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Petr Jankovský

To, že je hotel Komorník opět v provozu, asi nikomu ze Strmiláků neuniklo.
Jak by u toho mohly chybět Strmilovské noviny?! A proč chodit za
kováříčkem, když je tu kovář – požádali jsme o rozhovor vedoucí
hotelu:
Jak dlouho byl hotel zavřený a co se
v něm změnilo?
Zavřený byl cca 5 let. Téměř všechno
se v něm změnilo.
Položili jsme nové dlažby ve výčepu a
na toaletách, nové obložení zdí ve všech
místnostech a vybudovali nový výčepní
pult s barem. WC jsme kompletně
zrekonstruovali. Také mnoho času zabralo
celkové přebudování kuchyně a jejího
vybavení,
aby
vyhovovalo
nové
hygienické vyhlášce. A v neposlední řadě
jsme nově vytvořili zázemí pro
zaměstnance.
Co může váš hotel nabídnout svým
hostům?
V první řadě posezení v příjemném
prostředí ve čtyřech vkusně zařízených
místnostech. Naši hosté si mohou sednout
ve výčepu nebo strávit příjemné chvíle u
krbu v komornějším prostředí jídelny,
která je v době oběda určena pro
nekuřáky.
Pro uzavřenou společnost asi 20 lidí
máme k dispozici salónek.
Pro mladé nejen věkem jsme zřídili
hernu. Zde mohou poměřit své dovednosti
hráči kulečníku a stolního fotbálku. Štěstí
mohou návštěvníci pokoušet na dvou
výherních
automatech.
Zábavnou
atmosféru dotváří přes 16000 písniček
zvolených podle vlastního výběru
v jukeboxu.

Prostorná jídelna je
vhodná pro společenské
akce s větším počtem lidí,
jako jsou třeba svatby,
podnikové večírky, oslavy
všeho
druhu,
výroční
schůze,…
Pro příznivce sportovních
televizních přenosů jsme ve
výčepu instalovali barevný televizor.
Naši hosté si mohou vybrat ze
širokého
sortimentu
nápojů.
Pro
milovníky pěnivého moku čepujeme 3
druhy světlých piv – Gambrinus 10°,
Kozel 10° a Pilsner Urquell. Také jídelní
lístek obsahuje širokou nabídku jídel
všeho druhu.
Zatím se bavíme o restauraci, ale jak je
to s ubytováním?
V současné době stávající stav pokojů
nevyhovuje standardním požadavkům na
ubytování. Sociální zařízení je na chodbě
a navíc společné pro všechny pokoje
v celém patře. V brzké době po vyřízení
stavebního povolení začneme s komplexní
rekonstrukcí pokojů. Poté chceme našim
zákazníkům nabídnout pokoje s vlastní
sprchou a WC.
Plánujete ještě jiné služby pro své
zákazníky?
Prvořadé je pro nás vybudování
nového chodníku okolo hotelu.
V teplejších
měsících
plánujeme
vytvořit před hotelem venkovní posezení.

Kynologický klub

negativní emoce vůči představitelům moci
a úřadu.
Pověra druhá: pes nevidí barevně.
Nejnovější výzkumy ukazují, že pes barvy
rozeznává, ale
nemají
pro
něho velký
význam. Pes
–
jako
potomek
vlků,
lovících
nejčastěji v
noci,
se
zajímá hlavně
o
siluetu
pozorovaného objektu, rychlost a směr
pohybu.
Pověra třetí: voříšci jsou zdravější než
čistokrevní psi. Protože se kříženci
většinou jejich majitelé méně zabývají,
nenavštěvují tak často veterináře.

Cvičák máme pod sněhem, ale s
pejsky cvičíme a hlavně připravujeme
další překážku – 2m vysokou kladinu se
žebříkem. Koupili jsme další pomůcky k
výcviku.
Připravujeme
organizační
zajištění akcí. Oslovujeme sponzory,
kreslíme
návrhy
na
diplomy,
připravujeme přihlášky na Strmilovského
voříška. Také si povídáme o různých
pověrách, které o psech mezi lidmi kolují
a snažíme se je přivést na správnou míru.
Pověra první: psi nemají rádi lidi v
uniformách. Žádnému psovi nevadí kroj
ani uniforma. Pokud na ně pes reaguje
agresivně, reaguje vlastně na naše

Přes
léto budeme myslet i na rodiny s našimi
nejmenšími zákazníky. Salónek vybavený
kobercem se promění v dětský koutek,
kde se budou moci i oni dostatečně
vyřádit.
Také
chceme
pořádat
různé
společenské akce s hudbou.
A co dodat na závěr? Chtěli byste ještě
něco vzkázat našim čtenářům?
Děkujeme všem, kteří si k nám už
našli cestu a zejména těm, kteří se k nám
pravidelně vracejí. Zvláštní poděkování
patří všem závislým hráčům cvrčka, kteří
u nás pořádají své turnaje. Nesmíme
zapomenout ani na další organizace, které
nám projevily svou přízeň.
A ostatní čtenáře bychom chtěli
pozvat na příjemné posezení s dobrým
pitím a chutným jídlem.
Za čtenáře Strmilovských novin
děkuji za rozhovor vedoucí hotelu
Komorník Jitce Švehlové

Pověra čtvrtá: pes nemá rád pach
alkoholu. Nejde o alkohol. Jde o to, že pes
je velmi vnímavý na gesta a řeč těla. Lépe
než lidi vypozoruje, že člověk, který vypil
třeba malé množství alkoholu, se chová
jinak, než normálně. To psa znejistí a
odtud je blízko k agresi
Zveme vás všechny na Strmilovského
voříška 21. května. Připravte se na
soutěže. Pokud pejsek umí něco pěkného,
předvedete jej v soutěži „Šikula“. Když se
vám povede pro pejska vymyslet masku,
účastníte se psí maškarní. Také se můžete
s pejskem společně upravit na soutěž
největší podoba psa a psovoda. Tak už
začněte vymýšlet!

Nové knihy
Strmilovské noviny informují všechny čtenáře z řad zájemců o historii a tradiční řemesla, ale i všechny nadšence a lokální patrioty,
že si mohou zakoupit dvě knihy od strmilovských autorů!

Zbyněk Honzal: Vzpomínky z podhradí

Zdeněk Kubák: Domácí tkalcovství

Kniha vzpomínek na dětství ve Spišském podhradí a
Čachticích, více než desítka autorových kreseb; za 130, Kč
možno zakoupit na katolické (p. Švehlová) a evangelické faře.

Zhruba stostránková příručka pro amatérské a začínající
tkalce, praktické návody, bohatá obrazová příloha; za 120,- Kč
možno zakoupit u autora (v tkalcovně).
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