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Milý čtenáři,
ve čtvrtek 13. dubna v 19 hodin,
52 minut a 32 sekund zapadne ve
Strmilově slunce. A se západem
slunce začne podle židovského
počítání kalendáře nový den –
v tomto případě 15. nisan roku 5766
od stvoření světa. V tento večer se
sejdou židé na celém světě ve svých
rodinách okolo prostřeného stolu. A
pak se nejmladší dítě slavnostně
zeptá, co že se to vlastně děje a
tatínek mu řekne, že v tuto velikou
noc vyvedl Hospodin vztaženou
rukou jejich předky z egyptského
otroctví. Nastává veliká noc –
Velikonoce. Na stole leží nekvašené
chleby a pečená jehněčí kost, také
vejce, zelenina, křen a sladká směs
roztlučených jablek, ořechů a vína.
Pak společně jedí pečeného beránka a
nekvašené chleby a vypráví si o
Mojžíšovi a o cestě židů z Egypta.
Jeden kousek nekvašeného chleba se
skryje a děti ho potom hledají, aby
měli poslední sousto večeře. A u stolu
je jedna volná židle a připravený talíř
a příbor. A dělají to takhle už stovky
let.
Je to slavnost rodiny, tak, jako
snad všechny židovské svátky. Chybí
jí divokost pohanského běhání
s pomlázkou a vyplácení děvčat.
Nijak si nevšímá toho, že přichází
jaro, všechno pučí a kvete. Místo
vyhlížení mocných sil přírody vede
ke vzpomínkám na to dobré co bylo a
vyhlížení dobrého, které přijde. Vždyť
na tu prázdnou židli si k prostřenému
stolu jednou přijde sednout prorok
Elijáš jako ohlašovatel toho, že čas
lidského snažení se naplnil a Boží
království přichází.
Historické zprávy jsou v této
oblasti kusé, ale k takovéto večeři
kdysi zasedl se svými přáteli i mladý
židovský rabín Jehošua ben Josef,
který do dějin vstoupil jako Ježíš
Nazaretský. Bylo to jeho poslední
jídlo, které s přáteli pojedl, protože
ještě v tu noc byl zatčen a po
zinscenovaném procesu zbičován a
popraven.
Ne, že by provedl něco zlého. Za
jeho smrtí je lidská zloba, závist,
zrada někoho blízkého. A takovéhle
věci dokázaly ubližovat v každé době.
A zhusta také ubližovaly, přinášely

smutek, bolest i smrt. A právě tak,
jako v případě Ježíše z Nazareta, tak i
v jiných případech přinášely smutek,
bolest a smrt lidem, kteří si to
rozhodně nezasloužili.
Ježíšovi přátelé si byli vědomi
toho, že jejich Mistr trpěl naprosto
nezaslouženě a proto jim jako prvním
Ježíš ukázal že snažit se o dobro není
slepá cesta, i když to může přinést
bolest. Že to království Boží, které
vyhlíželi každé Velikonoce nad
pečeným
beránkem,
skutečně
přichází. Cesta konání dobra už není
slepá, nekončí smrtí.
Požehnané Velikonoce ti přejí tvé
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Ze zasedání Zastupitelstva obce 30. března 2006
- schválení souhlasu s výstavbou dle
žádosti L. Chramosty
- prodej pozemku obce firmě Kores
(27m2)
- prodej pozemku obce p. Jeřábkovi
(37m2)

- volba přísedících Okresního soudu
v J. Hradci – i na další období zvoleni
Milan Marek a Dagmar Běhounková
- zprávy o plánované výstavbě větrné
elektrárny „Kalcův kopec“ v Horních
Dvorcích (v současné době probíhá

dlouhodobé odborné posuzování –
tzv. EIA – v Č. Budějovicích)
- zprávy k výsledkům finančních
kontrol
- zpráva o tvorbě územního plánu
obce Strmilov

Vážení přátelé, sestry a bratři,

situaci ideové různosti záruku v oblasti
ekologie, rovnováhy racionální spotřeby,
bezpečnosti v hrozbě světového terorismu i
dalšího nezbytného etického vývoje vědy a
techniky. KDU-ČSL prohlašuje, že je a bude
stranou poctivých a nezkorumpovaných
politiků. Svoboda nesmí být výzvou ani
možností nečestně se obohacovat. Mnoho kauz
to v současnosti dokazuje. Stojíme za lidmi,
kterým život přináší problémy a starosti.
Povšimněme si hlubokého poklesu morálky
mládeže, pokleslých televizních pořadů a
filmů plných násilí a veřejně je pranýřujme.
Mějme vůli být účastni na správě obcí i
vyšších celků. Bez této snahy a kontroly budou
obce upadat a nás bude stále více ovládat
společenská
neuróza,
marasmus
a
nespokojenost. Účast občanů, kterým to
zdravě myslí, je podmínkou zdárného rozvoje
našich obcí.
Spisovatel Ludvík Vaculík ve svých
úvahách píše: Cituji: „Zjistil jsem, že ten, kdo
začne vydělávat, se už na ekologii vykašle.

Dával jsem hlas zeleným. Letos ale budu volit
lidovce, abych s podporou dalších tisíců hlasů
oslabil nejsilnější politické strany. Je tragické,
že tu není vláda s plnou odpovědností za to,
jak se chovají lidé.“
Vážení občané, v tomto smyslu si přejme
úspěch v příštích parlamentních volbách v
červnu 2006.
Za MO KDU-ČSL
Antonín Polanecký

letošní rok bude bohatý na volby, a to hned
troje. Pro nás křesťanské demokraty, budou
pobídkou a zamyšlením, jak dále pokračovat v
práci pro naši obec i celou společnost.
Jaká je nezbytnost našeho dalšího rozvoje?
Svět dnes stojí v krizové situaci nového
dějinného obratu, který svým významem si
nezadá s obratem od středověku k renesanci.
Tento obrat bude od nás vyžadovat duchovní
vzestup k takovému způsobu života, který
nebude zatracovat naši tělesnou přirozenost,
jak to dělal středověk, ale současně ani
nepošlapávat naši duchovní přirozenost, jak to
dělá tato moderní doba. Nikomu z nás na této
zemi nezbývá nic jiného, než stále stoupat výš
a výš (Alexander Solženicyn, Stalinův vězeň).
Toto je základní požadavek a smysl pro
naši politickou práci a život v nově formované
Evropské unii. Jen nový rozvoj křesťanského
myšlení v celém evropském prostoru je z
pohledu KDU-ČSL zárukou dalšího pohybu
vpřed. Tento rozvoj nám poskytne právě v

Vítáme mezi námi
nové spoluobčany:

Lenku Fontiovou
Matyáše Popelku
Ať se Vám s námi líbí!

OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
Opět, jako každé jaro, bych chtěl
upozornit na bolest v dodržování
místní vyhlášky a to na volné
pobíhání psů a uklízení tuhých výkalů
po nich. Proč zrovna jaro? Po tak
dlouhé zimě, jako byla ta letošní, když
sleze sníh, vypadají ulice Strmilova
jako psí septik. Nedodržování
vyhlášky nás donutilo k přísnějším
opatřením. Domluvili jsme se s paní

Čechovou, majitelkou psího útulku v
Malém Jeníkově, na náhodných
odchytech. Nikdo nebude vědět, kdy
odchyt proběhne, psi budou odvezeni
do Jeníkova a dál bude postupováno
dle zákona. Nejdřív bude udělena
bloková pokuta a potom bude muset
majitel zaplatit náklady za odchyt.
Také se bude přísněji kontrolovat
uklízení tuhých výkalů. Kdo po svém

miláčkovi neuklidí, může dostat až
1000,- Kč na místě v blokovém řízení.
Zároveň bych chtěl poděkovat
občanům, kterým tato vyhláška nedělá
problém a buď svého miláčka venčí
mimo ulice Strmilova a nebo mají v
kapse igelitový pytlík a výkaly
uklízejí.
Za OP strážník Rudolf Séč

Matrika při Obecním úřadě ve Strmilově upozorňuje občany, že dle současných zákonů občanský průkaz
vydaný před 1.7.2000 není dostatečný doklad pro cesty do zahraničí. Vystavení nového občanského
průkazu vyřizuje místní matrika a trvá cca 1 měsíc. Budete potřebovat starý OP a jednu fotografii, v případě
zájmu o zapsání nepovinných údajů pak příslušné doklady (manžel/manželka: oddací list, dítě: rodný list,
akademický titul: diplom).
D. Adamcová, matrikářka

Bohoslužby o Velikonocích

kostel sv. Jiljí

Zelený
čtvrtek

Velký
Pátek

Bílá Sobota

18,00

18,00

19,00

Boží hod
Velikonoční
8,00

Pondělí
Velikonoční

(vystoupí
strmilovský
pěvecký sbor)

8,00

10,00
evangelický
kostel

17,00

(vystoupí
strmilovský
pěvecký sbor)
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Mnoho úředníků – prázdná kapsa daňového poplatníka.
Bývalý americký president Ronald Regan
jednou velice trefně okomentoval praktiky
socialistických úředníků: „Když vidí, že něco
funguje, tak tomu zvýší daně. Když to pak
ztuhne, ale ještě se to hýbe, tak to zregulují. A
když už to leží bezvládně na zemi, tak tomu dají
dotaci.“
Myslím, že to platí i pro náš současný stav. Ze
všech stran neustále častěji slyšíme o nárůstu
byrokracie, o velkém množství nových
chaotických zákonů, v nichž se nevyznají ani
právníci, ale ani sami autoři. Mnozí z nás na
vlastní kůži pociťují stále větší úřednické
hemžení, ničím neodůvodnitelné požadavky
nových a nových razítek. S rostoucím
úřednickým rozhodováním, přerozdělováním,
nařizováním,
odvoláváním,
přidělováním,
výběrem daní, poplatků a ani nevím, jak se
všechny ty úkony nazývají, rostou příležitosti
k vydírání prosebníků (jak jinak nazvat žadatele o
úřednická rozhodnutí). To se naznačí, že na
vyřízení mám 30 denní lhůtu, ale když prosebník
potřebuje rozhodnutí dříve a ještě k tomu kladné,
tak proto musí něco udělat. S rostoucím
postavením úředníka roste i naznačování. A
dostáváme se do nejvyšších sfér, kde už se
nemusí naznačovat, kde už se jenom koná.
Takové konání si můžeme ukázat na
v současné době znovu otevřené aféře se
zestátněním Investiční a poštovní banky - IPB.
Otevřela se znovu proto, že státu (správně by se
mělo říkat obyvatelům České republiky) hrozí
sankce za ten nestandardní krok v řádu desítek
miliard Kč. Stojí za to si tehdejší události
v kostce připomenout.

V polovině 90 let a ještě v roce 1998 Sociální
demokracie, ústy nejen Miloše Zemana hřímala:
ani korunu do bank, odsunout privatizaci! Ministr
Grégr by nejraději vše v té době vrátil pod křídla
úředníků. Ale věci se daly do pohybu a politici
začali výrazně měnit své postoje - Tošovského
vláda prodala podíl v IPB Nomuře. Tedy nikoliv
Klausova vláda, jak neustále opakuje ministr
Sobotka. K moci se dostává sociální demokracie
a všechny tvrdé postoje se radikálně mění.
Sociáldemokratická vláda sype do bank velké
peníze a banky
privatizuje. To jsou
sociáldemokratické kotrmelce, co? Jedné bance
ale nepomůže. Tou bankou je IPB. Důvody?
Můžeme si je domýšlet. Potom, jakoby náhodou,
uniknou informace o nedobrém stavu IPB. Lidé
začnou panikařit a vybírat vklady. Během tří dnů
banka vyplatí asi 24 miliard Kč. A teď je pravá
chvíle pro ty úředníky, kteří budou konat a o
kterých jsem se zmiňoval na začátku. Politické a
bankovní špičky v čele s ministrem Mertlíkem,
zřejmě ve snaze utajit vše před veřejností, odletí
na tajná jednání do Paříže. To není hororový
scénář, to je skutečnost. Čeští politici o české
bance jedou jednat do Paříže! Absurdita?
Nikoliv, skutečnost. Výsledek? Policejní
komando přepadne IPB a stát (ministr Mertlík a
spol.) druhý den „prodá“ zestátněnou Investiční
a poštovní banku Československé obchodní
bance za 1 /slovy jednu/ Korunu českou. Tím
ale loupež za bílého dne nekončí. Stát (ministr
Mertlík) dává záruky ČSOB za špatné úvěry
v IPB do výše 180 miliard. Jinými slovy ČSOB
získala zadarmo nejen jinou banku, ale ještě
další obrovské peníze. Tím ještě povinnosti

Při každodenním sledování práce současné
socialistické vládní garnitury, ať v televizních
zprávách, či v denním tisku, nabýváme dojmu,
že jsme se ocitli v podivné loutkové hře, jejíž děj
přestáváme chápat a nemáme žádnou možnost ji
ovlivnit. Že jsme loutky, za jejichž nitky tahají
politici. A právě volby jsou ta chvíle, kdy máme
jedinečnou možnost ovlivnit děj čtyřleté hry
zvané volební období. Jenom volič rozhodne, jak
se bude o nás všech, tzn. i o těch, kteří ještě
nemohou volit, nebo volit nejdou, další čtyři roky
hrát. Proto by měl být maximálně obezřetný a
zodpovědný.
Za současné situace je téměř jisté, že se po
volbách v červnu 2006 do Poslanecké sněmovny
dostanou ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM tedy
pravice, střed, levice. Pokud by to takto dopadlo
naskýtá se naděje,že výsledek voleb by umožnil
většinové složení PS. Ať už pravicové, nebo
levicové. (Ke komu by se přidala KDU-ČSL
zatím nevíme, neb se chová v různých situacích
různě).
Bohužel momentálně můžeme
ve všech
médiích pozorovat jeden jev, který kdosi trefně
nazval „politické perpetum mobile“. Jmenuje se
pětiprocentní hranice voličských preferencí a
můžeme jej sledovat ve všech médiích. Proč
zrovna u Strany zelených nevím, snad proto, že:
„není ani pravicová ani levicová a chce dělat
dobro pro všechny“, což v Čechách média a
intelektuálové milují. Zelení byli léta stranou
mediálního zájmu, tím pádem jako by nebyli.
Jakmile dva průzkumy ukázaly, že preference
překročily pětiprocentní hranici, je jich všude
plno.
A tak voliči buďme ve střehu!
Protože: kdože jsou všichni
ti zelení,
nezávislí, svobodní, či jak jinak se všichni ti
spasitelé, kteří se pravidelně před každými
volbami zjevují, nazývají? Za šestnáct let už jsme
si měli možnost vyzkoušet, že jsou to většinou
lidé, kteří z nějakých důvodů opustí jednu
politickou stranu či uskupení (pokud strana
nezanikne už během volebního období) a založí
novou, rádoby lepší. Jejich jediným cílem je,
dostat se k moci. A tak voličům slibují a slibují,

cokoliv si vzpomenete. Po volbách v podstatě
škodí, protože jejich programy jsou účelové,
jako ostatně celé jejich chování. Paradoxní je, že
před volbami poukazují na špinavost a špatnost
té současné politiky, lákají voliče na „slušnou,
lepší politiku“ a přitom jsou to právě tyto
politicky nevyprofilované
strany, které
v případě, že se dostanou do Parlamentu,
praktikují vůči stranám se silnějším mandátem a
tím větší odpovědností, nátlak a vydírání,
protože uplatňují právo na takový podíl moci,
který neodpovídá síle jejich mandátu obdrženého
ve volbách. Dochází tak ke „kšeftování“ tu
s pravicí, tu s levicí, při tvorbě zákonů (když nám
vy pomůžete prohlasovat toto, my vám zase něco
jiného), což se odráží na jejich kvalitě.
Po čtyřech letech kšeftování se obvykle tyto
strany rozpadají, jejich členové založí jiná
uskupení. Instituty pro výzkum volebních
preferencí a média jim pomohou překročit
pětiprocentní hranici a politické
perpetum
mobile pracuje dál a volič se nestačí divit. Když
se ještě ve správnou chvíli začnou šířit v médiích
„zasvěcené“ úvahy o tom, že není koho volit, že
jsou lidé otrávení či nerozhodnutí, opět se musí
zjevit nový, zaručeně originální spasitel, kterého
politické perpetum mobile znovu dopraví do
Sněmovny. Chce se říci, jak dlouho ještě bude
trvat než se v této zemi změní volební systém,
který by jistě tomuto politickému turismu
zabránil?
Proto chtějme po našich politicích zřetelné,
vyhraněné, jasné
programy a politickou
autentičnost.
Přestaňme se bát debaty o školném, při studiu
na vysokých školách, nezbytné rekonstrukci
penzijního systému, jiného financování zdravotní
péče a nezbytnosti vyřešit dramaticky narůstající
deficity veřejných rozpočtů. Chtějme po
politicích jasnou odpověď, zda je to v jejich
silách či ne, zvažujme zda to, co nám nabízejí, je
vůbec reálné. Ohlédněme se zpátky, vzpomeňme
co slibovali, co z těch slibů splnili a za jakou
cenu.
Nenechme se kupovat a mysleme na to, že
když nám socialistická vláda dá tisícovku, někde

daňových polatníků v kauze IPB nekončí.
Ministr Sobotka, zřejmě ve snaze napodobit
bývalého ministra Mertlíka, se snaží převést
z České konsolidační agentury na ČSOB dalších
11 miliard a zase za pouhou 1 Kč. Závěr?
Úředníci konají. Zda v zájmu občanů České
republiky, či v zájmů svém? Toť otázka pro
voliče, protože jiný soudce na ně jen těžce
dosáhne.
Většina smrtelníků diskusi o penězích v řádu
miliard odmítá tvrzením: mně se to netýká.
Miliardy prošustrované politiky vypadají ale
jinak, když si je podělíme počtem obyvatel.
13.000,- Kč každý obyvatel této republiky doteď
zaplatil za kauzu IPB. Kdyby kauza nebyla,
každý obyvatel včetně nemluvňat, by mohl ze
státního rozpočtu dostat 13.000,- Kč. To je
jenom jedna ukázka zacházení úředníků se
státním majetkem.
Velmi často ČSSD kritizuje Občanskou
demokratickou stranu za snižování daní. Ministr
Sobotka se zářivě vyceněným chrupem
přesvědčuje voliče o nevyhnutelnosti zvyšovat
daňové zatížení. Vyhrožuje, že kdyby se daně
snížily tak, jak předpokládá ODS, nebylo by na
sociální a jiné dávky. Bylo by, kdyby nebylo
kdyby. Kdyby nebyly kauzy jako IPB, Unipetrol,
pozemkový fond, Setuza, Gripeny, obrněné
transportéry a celá řada dalších, bylo by na
daňové prázdniny pro živnostníky, na
zdravotnictví, školství a i na tolik diskutované
sociální zajištění. A o tom to je.
Vladimír Adam MS ODS

Máme před volbami.
jinde nám musí dvě vzít. Že rozdává,
přerozděluje a rozhazuje naše peníze, potažmo
zadlužuje i příští generaci. Nečekejme zázraky od
„zaručeně nových politických spasitelů“. Pokud
má někdo dilema s rozhodováním koho volit, je
tu jedno velice jednoduché řešení. Naučme se
rozhodovat mezi pravicí a levicí s vědomím, že
levice přerozděluje, rozhazuje, zadlužuje a
pravice to po ní musí dávat do pořádku.
Podstatné je, jak dlouho voliči nechají levici
rozhazovat.Čím déle budou
socialisté
zadlužovat, tím bolestnější
bude náprava.
Ostatně socialismus, každému podle jeho potřeb,
už nám jednou jedna strana slibovala a věru za to
nese plnou odpovědnost, neb tenkrát měla
absolutní parlamentní většinu a byla u moci
plných 40 let. Nějak se to ale nepovedlo a navíc
to stálo kromě jiného utrpení i hodně nevinných
lidí život. Mnozí jsme si to vyzkoušeli na vlastní
kůži. Dneska se od soudruha Filipa dozvídáme,
že to byl jakýsi první pokus a teď prý by nám
rádi předvedli ten druhý. Myslím, že většině lidí
to jednou stačilo a že být opět pokusnými králíky
by bylo docela potupné, ne-li životu nebezpečné.
O ten ráj na zemi se musíme postarat sami,
každý jeden sám za sebe i za ty druhé a stát by
nám do toho měl zasahovat co nejméně.
Nehledejme odpověď na naše otázky v prvcích
volební kampaně, v jednotlivých obrázcích či
heslech, ale v činech politiků. A pokud chceme
aby se politici chovali odpovědně začněme se
sami chovat také tak. Třeba tím, že půjdeme
k volbám a přestaneme říkat, že tím stejně nic
nezměníme. Hlas každého voliče může velmi
zásadním způsobem ovlivnit fungování této země
přinejmenším na další čtyři roky.
Důležité je, aby z voleb vyšla vláda se silným
mandátem a silnou podporou sněmovny, tedy
vláda většinová a nikoliv závislá na hlasu
jednoho poslance, aby mohla plnit svůj program,
na který dostala od voličů mandát a nebyla
závislá na podpoře
jakékoliv spasitelské
straničky.
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Dagmar Běhounková ODS Strmilov

Žáci naší školy uspěli
Zimní období je kromě
obvyklé výuky také časem
různých olympiád a soutěží.
Strmilovská škola má své
„borce“ ve většině předmětů
a jsem velmi rád, že mohu
děti pochválit a poděkovat
jim za vzornou reprezentaci.
V okresním kole se
jmenovaní žáci umístili
v první desítce soutěžících:
Český jazyk: Berková
Německý jazyk: Michálek,
Steinhauser
Fyzika:
Vondruš,
Procházková,
Steinhauser, Nečeda, Punčochářová
Zeměpis: Holec, Steinhauser, Bláha
Dějepis: Holec
Mimořádnou
zkouškou
byly
celostátní srovnávací testy žáků 9. tříd
– tzv. CERMAT. Žáci byli testováni
v Čj, M a studijních dovednostech.
Z celé ČR se zúčastnilo 49 820 žáků,
z toho 3586 z Jihočeského kraje. Pro
informaci uvádím několik čísel.
Úspěšnost žáků v celé republice

v matematice byla průměrně
43%, ve Strmilově 48%;
český jazyk celá republika
průměrně 66,5%, Strmilov
64%, studijní dovednosti
celá
republika
61,5%,
Strmilov 64%. Vzhledem
k tomu, že se naše škola
drží v průměru, dokonce i
v lehkém
nadprůměru,
domnívám se, že mohu
prohlási
t,
že
naši žáci obstáli.
Rád
bych
vyzdvihl
dva
mimořádné
výkony: Vladimír
Vondruš dosáhl
100% úspěšnosti
v matematice
a
českém jazyce a
Markéta Hojková
100% úspěšnosti v českém jazyce. Za
celý učitelský sbor jim srdečně
gratuluji!

Kromě vědomostních soutěží
proběhlo i mnoho dalších akcí.
Sport:
17.1. - turnaj ve florbale v J. Hradci –
3. místo
2.2. – zimní den (sjezdové lyžování
Mrákotín, bruslení, vycházky a hry
v přírodě)
8.3. – turnaj v halové kopané –
okrskové kolo – 1. místo
11. – 18. 3. lyžařský výcvik
v Krkonoších
ostatní akce
7.2. – zápis do 1. třídy:
k zápisu se dostavilo 28
žáků
25.2.
ples
Sdružení
rodičů při ZŠ Strmilov
22.2. V.Vondruš získal
Čestné uznání jako Talent
Jihočeského kraje za rok
2005
Mgr. Jindřich Kejval, ředitel školy
(fotografie jsou z předtančení žáků
9. třídy na školním plese)

Kynologický klub zve
spoluobčany na výstavu psů
„STRMILOVSKÝ
VOŘÍŠEK“,
která se koná na kynologickém
cvičišti dne 27. května 2006.
Kromě volby nejhezčího psa a feny
v kategorii kříženec a čistokrevný bez

PP budou probíhat soutěže, které se
loni velice líbily:
- Dítě a pes

- Podoba psa s psovodem
- Šikula
- Maškarní psů

Přihlásit se můžete na telefonu
607 221 907 (Mlejnková), nebo
na poště (Francová).
8.00-9.00 přejímka psů
9.15 zahájení výstavy v kruhu
Občerstvení zajištěno

Místní organizace Českého rybářského svazu Strmilov pořádá

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Požární nádrž Bořetín – 22.4.2006
Zápis závodníků proběhne od 9:00 – 9:15 hodin.
Začátek závodu je v 9:30 hodin.
Zúčastnit se mohou děti, které navštěvují základní školu.

Soutěžit se bude o hodnotné rybářské náčiní.
Zveme všechny příznivce rybářského sportu.
V případě nepříznivého počasí budou závody odloženy.
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Březen v knihovně Viléma Martínka ve Strmilově jako Měsíc pohádek

Pro tentokrát podávám krátká hlášení
z akcí, které probíhaly v měsíci
březnu. Ten jsme si soukromě a
neoficiálně s dětmi ze základní a
mateřské školy nazvali nejen jako
Měsíc Internetu, ale jako opravdový
Měsíc knihy a pohádek, Měsíc nejen
Andersenův, ale letos především
Čtvrtkův (letos si připomeneme jeho
95.výročí narození a 30. výročí
úmrtí).
Místo
jediného
Dne
s Andersenem jsme si s dětmi odžili
těch Dnů s velkým D několik …

Jak tedy vypadají ona hlášení?
• Knihovnice a děti z družiny,
které navštívily v rámci besedy
knihovnu, hlásí, že se jim přece jen
podařilo nakonec to jaro přivolat a
určitě k tomu přispěla i ta krásně
namalovaná
sluníčka
vystavená
v knihovně!
• Knihovnice a děti z mateřské
školky hlásí, že všechny znají
pohádky z Večerníčků a i jiné
pohádky!
Dokázaly
to
při
pohádkových hádankách při návštěvě

v knihovně. Již
také
znají
Permona
knižního!
• Knihovnice
a děti z 1. až 5.
třídy hlásí, že
umí
hledat
v knize
a
Večerníčky
si
ještě pamatují!
Uspěly nejen při
řešení
pohádkových a literárních kvízů, ale
bravurně hledají v knihách i jejich
tvůrce. Páťáci navíc předvedli své
schopnosti orientovat se v regálech a
docela
jim to šlo.
Jestlipak
nezapomenou alespoň někteří z těchto
šikulů vyrobit si nějaké pěkné
záložky a přinést je na výstavu do
knihovny? Soutěží se o nejhezčí
knižní záložku!
• V 6. třídě se soutěží o nejlepší
pohádkové leporelo! Jako odměna
pro dvojici nejlepších tvůrců jsou
připraveny
knihy,
ale
zkrátka
nepřijdou ani ostatní děti, které se
umístí na dalším druhém a třetím
místě. Vyhodnocení soutěže: duben –
květen.
• V 8. třídě budou soutěžit o
nejlepší pohádkový komiks. Ve hře
je opět kniha. Vyhodnocení v květnu.
se
pokusili
o
• V devítce
pohádkové parodie. Pokud tyto
mladé lidi múzy neopustí, vzniknou
k parodiím i ilustrace. Pokusíme se je

Konfederace politických vězňů a Okresní výbor
KDU-ČSL v Jindřichově Hradci pořádají dne
1. května 2006 zájezd do Prahy na Letenskou
pláň na oslavu 1. Máje bez komunistů.

Zveme Vás na toto setkání všech lidí zdravé
mysli. Přijďte si užít krásný den s
následujícím programem:

1. Státní hymna v podání Hradní stráže
2. Proslovy řečníků
3. Mše pod širým nebem
4. Vystoupení souborů, program pro
děti, sportovní atrakce, výstavy
Zájezd je bezplatný. Přesný odjezd ze
Strmilova bude zájemcům oznámen.
Závazné přihlášky do 20. dubna 2006
přijímá Marta Polanecká (tel.: 384 392 378)

rovněž
adekvátně
odměnit
při
květnovém zhodnocení.
• Jako překvapení pro děti a
nakonec i pro paní učitelku připravuji
vyhlášení ještě jedné soutěže, která
vyvrcholí až v říjnu a jejích výsledků
se
dopátráme
v rámci
Týdne
knihoven… O tom ještě příště.
• Vše o novém i starém dění a ještě
více (např. fotografie, výrobky, atd.)
budete postupně nacházet i na našich
webových
stránkách
www.strmilovsko.cz/knihovna
• A účastníci minikurzů Internetu
snad mohou,doufám, hlásit: Internetu
se už nemusíme bát! Nic to není, chce
to jen cvik a trošininku času!
A já k tomu mohu připsat jen svoji
agitaci:
PŘIJĎTE I VY OSTATNÍ, CO
JEŠTĚ VÁHÁTE, BOJÍTE SE A
CHCETE SE DOZVĚDĚT A
NAUČIT TROCHU VÍC!
VŽDYŤ I VY MŮŽETE NAPSAT
SVÝM DĚTEM, VNUKŮM,
PŘÍBUZNÝM A ZNÁMÝM
E-MAILOVÝ POZDRAV,
POSLAT FOTO NEBO DOPIS!
Stačí jen přijít se domluvit do
knihovny! Nabídka kurzů Internetu
zdarma potrvá do konce dubna.
Na Vás a na dobrodružné putování
Internetem se těší
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Pronajmu menší byt 1 + 1 ve Strmilově na
Náměstí, pokoj 18 m2, kuchyň 12 m2, koupelna,
WC, akumulační kamna, zařízený.
Tel. 777 562 610 nebo 233 336 058.

Karel Urbánek Dis.
Studenská 262; 378 53 Strmilov
tel.: 384 392 258, 777 679 025
e-mail: karel_urbanek@centrum.cz

Projektová činnost ve výstavbě
Zajišťuji v přijatelných termínech a cenách projektové
dokumentace, vyřízení potřebných povolení, ek. rozvahy,
poradenskou
činnost,
odborné
posudky
pozemních staveb
- rodinné domy
- zemědělské stavby
- rekonstrukce a přístavby
- bytová výstavba
- půdní vestavby
- průmyslové objekty
- stavby občanské vybavenosti
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Tkalcovna Zdeněk Kubák děkuje
Svazu dobrovolných hasičů pod
vedením velitele zásahové
jednotky Tomáše Kučery za
pomoc i osobní starostlivost při
„velké vodě“ na přelomu března a
dubna tohoto roku!

Pojďte s námi!
Zveme vás, kteří máte zájem o nenáročné
cestování, na poznávací zájezd do Bechyně a
okolí. Zájezd se koná v sobotu 20. května
2006. Závazné přihlášky se budou přijímat
v úterý 9. května 2006 v předsálí knihovny od
17 do 18 hod. Spolu s přihláškou se bude
vybírat poplatek na dopravu ve výši 50,- Kč,
budou též poskytnuty podrobné informace.
Český svaz žen Strmilov

!!!SPORTOVCI INFORMUJÍ!!!

Sběr železného šrotu
proběhne ve Strmilově

v pátek 5.5.!
Pamatujte prosím, že je to sběr železného šrotu –
častý problém jsou plasty (např. v ledničkách)

Sbor dobrovolných hasičů Strmilov
děkuje všem, kteří se zúčastnili hasičského
bálu konaného ve Strmilově.
Tímto současně „děkujeme“ i těm, kteří
často kritizují nedostatek kulturních akcí
pořádaných místními organizacemi a přitom
účast 180 lidí vypovídá sama za sebe.

Mateřská škola ve Strmilov vyhlašuje
zápis a to v termínu od 24.4. do 28.4.
vždy od 8.00 do 15.00 hod.

Sbor evangelické církve ve Strmilově
si Vás dovoluje pozvat na
velikonoční hru mládeže

Chlupatý sluha
pana faráře
(podle stejnojmenné knihy A. Paasliliny)

na Bílou
sobotu (15.4.)
v evangelickém kostele

od 17,

00

YMCA Strmilov zve děti i rodiče na tradiční
oslavu

Svátku matek
v sobotu 13.5.
od 14,00 hod

na zahradě u v evangelické fary

Děti čekají hry a maminky (ale i
tatínky) káva, čaj, něco malého na zub
a především příležitost k setkání.

Skauti vás zvou!
Tradiční lampiónový průvod

30

5.5. od 20. hod.
Začátek na Náměstí
Všichni jste srdečně zváni!

10.6. od 14,00 proběhne v hotelu Komorník
1. ročník Turnaje nadějí ve cvrčkovi
(Určen ne pro profesionální hráče, ale pro mládež do 18 let! Výpomoc rodičů předpokládána. V hracím
prostoru při turnaji (jídelna) zákaz kouření!)
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