Strmilovské noviny
Milý čtenáři,
4/2007
.

zdravíme Tě v tento předvánoční
čas a přeje Ti v pravdě šťastné a
veselé Vánoce.
Jen nás tak napadá – Co je to
vlastně štěstí? Co je štěstí? Znalci
filmů pro pamětníky neomylně
zbystří, před očima se jim mihne
Ladislav Pešek a Jaroslav
Marvan a odpoví: „Můůůůška
jenom zlatá!“
Jenže je-li štěstí „muška
jenom zlatá“, pak je tu jeden
podstatný problém. Je tu
prosinec. Venku mrzne – tedy
ne, že až praští, ale přeci jen
se venku psi o místo ve stínu
neperou a vrány také vedrem
k zemi nepadají. I ty
vlaštovky to vzaly přímým
směrem na jih, protože jim
bylo jasné, že nemají-li mít
hlad, nezbývá jim, než
vyrazit někam za teplem.
Nejsou-li
obyčejné
mouchy pro vlaštovky, jen
těžko je možno očekávat, že
nějaká ta muška jenom zlatá
si bude mýrnix – týrnix
poletovat zrovna okolo nás. I
kdepak, milý čtenáři, to ani
náhodou. V takové zimě se
toho
svého
vytouženého
hmyzu
nedočká
ani
vlaštovka, ani my.
Je potřeba trochu tepla. Jak
se v místnosti třeba i po delší
době zatopí, tak je to znát i
na těch mouchách. Nu,
vlaštovku si kvůli tomu do
obýváku nenastěhujeme, ale
co s tím štěstím? Co s tou
mouchou jenom zlatou? Nešlo by
alespoň té trochu přitopit?!
Ale to víš, že šlo! A dokonce to není
ani zas tak moc složité. Nemusíš, milý
čtenáři, hořekovat nad tím, jak zase
ČEZ podražil kilowattu, či jak narůstá
cena za kubík plynu. Tohle teplo na
mušku jenom zlatou stejně nezabírá.
Štěstí potřebuje ohřát nějak jinak a
zrovna ty Vánoce tomu docela
nahrávají. Štěstí se rozehřívá od tepla
lidského srdce. A když se třeba sejdou
dva nebo tři, kteří se mají rádi, potom
ta jejich srdce pěkně topí. No a to už
se ta malá zlatá okřídlená potvůrka jen

tetelí blahem a těší se, jak se pěkně
proletí.
Věř nám, milý čtenáři, na to se
nemusí sejít davy. Nemusí se
hromadit lidé na stadiónech ani
v hospodách. Stačí docela klidně
doma, když se sejdou právě ti dva
nebo tři, kteří hledají to skutečné
Štěstí s velkým „Š“ na začátku.
Takoví lidé se nemusí bát, protože
tohle Štěstí bude uprostřed nich. A
není divu, že pak je toho veselí – no
až na půdu!
Šťastné a veselé Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Zprávy z MěÚ
Advent ve Strmilově
F. Staněk – výročí
Max Kašparů – hypnóza
Betlémské světlo
Červený kříž
divadlo, plesy, promítání,
otevírací doby obchodů,
pozvánky, informace,
zajímavosti…

Vážení spoluobčané,
Jménem zastupitelstva a rady města
Strmilov i jménem svým Vám všem
děkuji za pomoc při správě a zvelebování
našeho města v roce 2007.
Děkuji pracovníkům města a městského
úřadu za svědomité plnění stále
náročnějších úkolů, děkuji všem členům
místních organizací a spolků za dobrou
činnost a hlavně za práci s mládeží a
dobrou spolupráci s vedením města.
Děkuji také vedení, učitelskému sboru a
všem pracovníkům základní i mateřské

Srdečně vás zveme na

školy za bezproblémový chod škol, děkuji
i firmám a podnikatelům za spolupráci,
podporu a pomoc městu při nejrůznějších
příležitostech.
Přeji Vám všem krásné a klidné prožití
vánočních
svátků
v kruhu
svých
nejbližších a do nového roku 2008 přeji
zdraví, pohodu a mnoho pracovních
i osobních úspěchů.

7. zasedání zastupitelstva,
které se bude konat

ve čtvrtek 27. prosince 2007
v kinosále (!!!) od 18,30 hod.
Na programu je kromě dalších
bodů také rozpočet na rok
2008 a jako vždy mnoho
informací o dění ve městě.

Jaromír Krátký,
starosta města

Ze 6. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 8.listopadu 2007
Zastupitelstvo:
Schvaluje
rozpočtová opatření podle rozpisu od
hlavní účetní
odměny
neuvolněným
členům
zastupitelstva, rady a předsedům výborů a
komisí podle předloženého návrhu
odkoupení melioračního odpadu v k.ú.
Leština za cenu 5.000,- Kč
objednání projektu na rekonstrukci
vodovodu Strmilov u firmy Alcedo, Ing.
Martin Růžička Jindřichův Hradec

použití bezúročné půjčky od AVE –
707.500,- Kč na nákup lesní techniky
(traktor, přední radlice, křovinořez,
motorová pila) – pouze za předpokladu
získání dotace
dodatek k Obecně závazné vyhlášce č.
5/2003 o místních poplatcích podle
návrhu Finančního a Kontrolního výboru
– poplatek za užívání veřejného
prostranství prodejcům při poutích a
podobných akcích 40,- Kč za 1 m2 a den

příkaz starosty města k vykonání
inventarizace majetku města Strmilov k
31.12.2007
navýšení dotace pro Mateřskou školu
Strmilov o 125.659,- Kč na likvidaci škod
po zatopení MŠ (celou částku uhradila
pojišťovna)
Odkládá
rozhodnutí o prodeji pozemku u domu
č.p. 295 v k.ú. Strmilov – doporučuje
vyřešit spolu s ostatními vlastníky
sousedních nemovitostí.

Strmilov zahájil advent koncertem v kostele
Knihovna
Viléma
Martínka ve
Strmilově připravila pro obyvatele
Strmilova do konce roku 2007 několik
překvapení
v podobě
jednotlivých
adventních i vánočních akcí. Sérii těchto
akcí zahájil první adventní neděli,
2.12.2007, v kostele sv. Jiljí ve Strmilově
adventní koncert „Čas blízko jest“
v podání smíšeného pěveckého sboru
Smetana z Jindřichova Hradce. Toto
téměř čtyřicetičlenné těleso pod vedením
sbormistra Štěpána Štrupla nadchlo
přibližně 130 posluchačů. Potěšitelné je,
že do kostela si nádherně sladěné hlasy
přišli poslechnout místní, ale i návštěvníci
z okolí téměř všech věkových kategorií.
Výborná akustika kostela dala vyniknout
skladbám F. X. Thuriho, J. Franuse, A.V.
Michny z Otradovic, v druhé části koncer-

tu pak zazněly mimo jiných i skladby J.
Arcadelta, D.S. Bortnianského, P. Ebena ,
J. Laburdy a jiných mistrů. Příjemným
překvapením byl hudební vstup pánů
Vladimíra Bartoše – houslové sólo a
Tomáše Petrů – klavírní doprovod.
Bachova skladba Air v jejich podání
přinesla skvělý zážitek. K uskutečnění
koncertu by nemohlo dojít, kdyby místní
knihovna neměla při pořádání této i jiných
akcí podporu města, farního úřadu a do
akce se nezapojilo několik vstřícných lidí,
kteří pomohli organizačně i jinak. Patří
jim za to dík a sboru velké uznání za
opravdu kvalitní vystoupení.
Pro tento rok se loučím pozvánkou na
vernisáž výstavy "Hledáčkem objektivu
po Strmilovsku", která se bude konat
21.12.2007 v 17.00 na Městském úřadu

ve Strmilově. Navazuji tímto na tradici
výstav proběhlých v minulých letech.
Uvidíte zde řadu náladových fotografií ze
Strmilova
a
okolí
a
hlavními
vystavovateli budou pánové Jan Jůzl a
Vladimír Semotán. Samotná výstava
potrvá až do 1. 1. 2008.
Knihovna bude z důvodu organizace
výstavy již od 17. 12. 2007 do 4. 1. 2008
uzavřena.
Všem
čtenářům,
uživatelům
a
příznivcům knihovny přeji šťastně prožité
vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví, duševní i fyzické pohody. Ať je
pro Vás svět fantazie bez ohledu na věk
stále otevřen a Vaše čtenářské zážitky
jsou jen ty nejlepší!
Vlasta Vondrušová,
Knihovna V. Martínka ve Strmilově

Bohoslužby o Vánocích
24.12.
Štědrý den

25.12
1. svátek
Vánoční /
narození Páně

26.12.
sv. Štěpán /
svátek Svaté
rodiny

1.1.
Nový rok /
Matky Boží

sv. Jiljí

23.00

8. 00

8. 00

8. 00

evangelický
kostel

22. 00

10. 00
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10. 00

František Staněk
Před 140 lety 14. listopadu 1867 se ve
Strmilově narodil významný český politik
František Staněk. V roce 1919 a pak znovu
v roce 1990 byla na jeho rodném domě
odhalena pamětní deska. Téměř čtyřicet let
byl na domě čp. 8 jenom kamenný rám,
mramorová deska se jménem agrárního
politika v 50. letech komusi vadila, a tak ji
rozbil. Novou desku s původním textem
pořídilo až Občanské fórum. Staňkova
vnučka paní Hana Králová pak Strmilov
několikrát navštívila a darovala obci
Staňkovu bustu, fotografie a písemné
dokumenty o veřejném i soukromém životě
svého dědečka. Busta byla před sedmi
lety vyzdvižena na kamenný podstavec,
na kterém je bohužel chybně uvedeno,
že byl Staněk členem první české vlády.
V první československé vládě byl
Staněk ministrem veřejných prací, v
letech 1919 – 1920 byl ministrem pošt a
v letech 1921 – 22 ministrem
zemědělství. Poslancem Národního
shromáždění byl od jeho vzniku až do
své smrti v r. 1936, v letech 1932 až
1935 vykonával funkci předsedy
poslanecké sněmovny.
První zkušenosti z politické práce
získal Staněk ve Strmilově, kam se
vrátil po studiích v Telči, v Praze a ve
Vídni, aby převzal otcovo hospodářství
a obchod. Oženil se s Antonií Kürzovou ze
Želetavy. Ve Strmilově koupil statek čp.
269 s větším množstvím pozemků. Aktivně
se zapojil do veřejného života ve městě,
usiloval o jeho hospodářský rozvoj,
prosazoval svépomocné družstevnictví. Byl
zakládajícím členem strmilovské záložny, z
jeho podnětu vznikl hospodářsko-čtenářský
spolek, který zajišťoval společný nákup
semen a hnojiv, koupil secí stroj, pořádal
přednášky pro rolníky, kupoval knihy a
noviny. Staněk byl zvolen předsedou
spolku, spolkovou knihovnu finančně
podporoval. Byl také jedním z prvních členů
katolickovzdělávací
besedy
Obrana,
založené jako protiváha soc.demokratických
spolků.
Roku 1899 byl zvolen starostou
Strmilova. Město mělo pouze vodovod na
užitkovou vodu, chyběla kanalizace, škola
byla pouze čtyřtřídní, pro rozvoj města bylo
nutné zajistit dobře sjízdné silnice, ale na
výstavbu chyběly peníze. Na žádost učitele
Vydry byla upravena učebna 5. třídy
umístěná v radnici, z bytu řídícího učitele
byla přestavěna učebna 6. třídy. Když byl
Staněk zvolen do okresního zastupitelstva,
usiloval o to, aby okres upravil velmi
příkrou silnici na Braně. Okresní
zastupitelstvo
žádost
odmítlo
s

odůvodněním, že je to povinnost obce, a
poskytlo na stavbu pouze půjčku. Horní část
silnice byla rozkopána a snížena, dolní část
Brany byla zvýšena, a tím se svah značně
zmírnil. Současně byly provedeny nutné
úpravy okolo domů.
Protože zdravotní komise zakázala
nehygienické porážky dobytka doma,
poráželo se v kůlně, ve chlévě, na hnojišti,
bylo potřeba postavit obecní jatka. Náklady
na jejich stavbu 9 000 K hradila strmilovská
záložna, obec platila 5% úrok a 1% úrok
umořovací. Za použití obecních jatek platili
řezníci nájem, jatka prosperovala. Město
uzavřelo další půjčku na opravu a stavbu
pivovaru. Staňkovi oponenti poukazovali na
rostoucí zadluženost obce.

Jako předseda školního výboru a starosta
města usiloval Staněk o zřízení měšťanské
školy ve Strmilově. Když se r. 1901 stal
poslancem zemského sněmu (pak byl i
členem říšské rady), zařídil povolení založit
měšťanskou školu, ale strmilovští sedláci a
živnostníci školu odmítli, protože se báli
velkých finančních nákladů. Škola byla
postavena v Kunžaku. Ve Strmilově byla
zřízena průmyslová škola pokračovací pro
učedníky,
budoucí
řemeslníky
a
živnostníky, a to až po Staňkově slibu, že
případné finanční náklady uhradí. Tehdejší
ostré spory o stavbu školy přerostly v útoky
a osočování mezi místními politickými
stranami i mezi čelnými představiteli města.
Staněk píše o „demagogické šetrnosti, o
hlasatelích
šetrností
k
chudobě.“
Soc.demokratické noviny Jihočeský dělník
r. 1905 otiskly několik článků o špatném
hospodaření města Strmilov, Staněk se
bránil osobními dopisy, které však redakce
Jih. dělníka neotiskla. Dopisovatel novinám
podle Staňka poskytoval lživé údaje, proto
Staněk vyzval redakci, aby do Strmilova
poslala odborníka na revizi účtů.
Od roku 1900 vydával Staněk časopis
Štítný, v podtitulu „Neodvislý časopis
českého jihovýchodu.“ Čtenáři v něm
nacházeli odborné články se zemědělskou
tematikou, zprávy z rolnických spolků,

12.1.2008 od 15.00 hod. v hotelu „KOMORNÍK“

„O POHÁR STAROSTY
STRMILOVA“

družstev a schůzí i články politické. Staněk,
propagátor družstevní myšlenky, pomohl se
založením lnářského družstva v Bořetíně, r.
1905 zde byla slavnostně otevřena
družstevní třelna a sušárna. Pod Staňkovým
vlivem vznikla družstevní mlékárna v
Jarošově nad Než., lihovar ve Stráži a v
Jilmě, továrna olejů a fermeží i hospodářské
skladiště v Jindř. Hradci.
Rok 1906 přinesl Staňkovi v osobním
životě mnoho smutku. Na Nový rok mu
zemřela manželka, brzy potom dceruška
Antonie, v listopadu matka. Po smrti
manželky se Staněk s dětmi (František,
Ludmila, Prokop, Anna) a s matkou
přestěhoval do Želetavy a ujal se osobně
řízení svého statku. Oženil se s Terezií
Kurzovou, r. 1907 se jim narodil syn
Karel.
Ačkoliv bydlel Staněk v Želetavě a
často pobýval ve Vídni a pak v Praze,
na Strmilov nezapomněl a svým
rodákům nezištně pomáhal. Několikrát
Strmilov také navštívil, měl zde mnoho
oddaných přátel a obdivovatelů. 9. září
1906 byl městským zastupitelstvem
jednohlasně zvolen čestným občanem
strmilovským, výbor záložny r. 1918
rozhodl zřídit „Fond Františka Staňka
na podporu strmilovských studentů,“ r.
1931 byl Staněk jmenován čestným
předsedou
Klubu
rodáků
strmilovských, park upravený agrární
mládeží dostal název Staňkovy sady (nyní
golfové hřiště). Hospodářské družstvo
koupilo Staňkův rodný dům, ve 30. letech
ho přestavěli a mladí agrárníci v něm měli
klubovnu. Jenom strmilovská „měšťanka“
dostala i nedostala Staňkovo jméno. Staněk
pomohl se zajištěním peněz na stavbu, s
udělením státní subvence, dnešními slovy
získal státní dotaci, ale slavnostního
otevření školy se nezúčastnil, byl tehdy v
Bratislavě. V omluvném dopise 20.8.1930
napsal: „Jestliže již před třiceti lety usiloval
jsem o zřízení měšťanské školy ve
Strmilově, tím větší mám radost, že třeba
pozdě, přece moji rodáci v mém milém
Strmilově dočkali se splnění svých dávných
tužeb. Pokud se týče pojmenování školy
mým jménem, snad učiníte dobře, když
rozhodnutí své prozatím odsunete.“ R. 1933
obecní zastupitelstvo „uznávajíc nesčetné
zásluhy o naše město, usneslo se na tom,
aby nová měšťanská škola ve Strmilově
byla pojmenována „Měšťanská škola Dr.
Františka Staňka.“ S tímto pojmenováním
ale nesouhlasil ředitel školy St. Švehla, a
název se proto neužíval.
Roku 1936 František Staněk náhle zemřel a
po smutečních obřadech v Jihlavě a v
Želetavě byl uložen do rodinné hrobky na
hřbitově ve Strmilově.

L. Kubáková

9.2.2008 od 13.00 hod. v hotelu „KOMORNÍK“

„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XIII. ročník

I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “
Úvodní turnaj Ligy 2008.
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Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka
Tento turnaj je OPEN.

Červený kříž
Dne 23. listopadu 2007 vstupuje pro Českou
republiku v platnost III. Dodatkový protokol k
Ženevským úmluvám o zavedení dalšího
rozeznávacího znaku, který zavádí tzv.
červený krystal.
Předmětem této mezinárodní úmluvy je
zavedení dalšího mezinárodního ochranného
znaku zdravotnické služby a identifikačního
znaku národních společností Mezinárodního
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Důvodem pro zavedení tohoto znaku byla
skutečnost, že některé země (především Izrael)
nechtěly užívat žádný ze znaků Červeného
kříže nebo Červeného půlměsíce.
Pro smluvní strany III. Dodatkového
protokolu – a tedy dnem 23.11.2007 i pro
Českou republiku – tak vzniká povinnost
respektovat označení znakem Červeného
krystalu stejně, jako znak Červeného kříže či
půlměsíce. Těmto zemím vzniká také právo
užívat uvedený znak trvale a dále též právo ve
výjimečných
situacích
užít
přechodně
kterýkoli ze znaků Červeného kříže, Červeného
půlměsíce nebo Červeného krystalu. Režim
přechodného užívání jiného, než trvale
užívaného znaku – kterým pro ČR i ČČK
zůstává znak Červeného kříže – dosud možné
nebylo.
Protokol byl sjednán dne 8. prosince 2005 a
ratifikační listina České republiky byla u
depozitáře (vlády Švýcarské konfederace)
uložena 23. ledna 2007. V současnosti je jeho
smluvními stranami 20 států, jejichž přehled i
text protokolu můžete nalézt např. na webových
stránkách ČČK.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
tradiční vánoční divadelní hru dětí.
Z Letopisů Narnie
budete moci shlédnout druhý díl

Princ Kaspian

(příběh navazuje na první díl „Lev, čarodějnice a skříň“,
který jste mohli vidět jako vánoční hru v roce 2000 i
nedávno ve filmovém zpracování v kinech)

V evangelickém kostele

00

25.12. od 15,
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Max Kašparů - Hypnóza

Vážení přátelé, kulturní činnost ve
Strmilově se i nadále uspokojivě rozvíjí.
Každý kdo chce přiložit ruku k dílu, může
svobodně konat. Jednotlivec či organizace.
Do této kulturní mozaiky byl položen další
kamínek.
Z iniciativy MO KDU-ČSL jsme ve
čtvrtek 6. prosince přivítali na Městském
úřadě známého psychiatra Mudr. Maxe
Kašparů. Pan doktor projevil údiv a radost
nad plným sálem zasedací místnosti a
překvapila jej značná převaha přítomných
žen. Název přednášky byl: „Hypnóza, jako
metoda uzdravování“. Postupně, krok za
krokem seznámil posluchače jak vlastně
funguje. A věřte tomu, srozumitelně. V
úvodu řekl, že ne každý klient může využít
tuto léčebnou metodu, neboť zhruba
polovina populace má dispozice být
hypnobilní. Jen u této skupiny lidí dojde k
žádoucímu léčebnému účinku. Řekl také, že
mnoho druhů nemocí se dá léčit, nikoli
všechny. Např. lupenka.
Začíná
promítání
připravených
videomateriálů. Na plátně se objevuje žena,
která trpí žaludečními vředy. Je uvedena do
předem určeného stupně hypnotického
spánku a provádí se léčení. Posluchači se
dozvídají,
že
existuje pět stupňů
hypnotického spánku různé intenzity. Pátý
stupeň je nejhlubší.
Dále je uveden zajímavý příběh těžce
zraněné matky, kdy její dlouhodobé léčení

přechází v silnou depresi. Po léčení
hypnózou se začal její zdravotní stav
nadějně zlepšovat. V hypnotickém spánku jí
hypnotizér navodil vjem, že má v
bezprostřední
blízkosti
svou
malou
dcerušku, kterou hladí a radostně vnímá. V
opakovaných výkonech vytvořil v mamince
naději a následně vůli překonat depresi.
Zajímavé bylo i vyprávění o ženě, která v
důsledku válečných událostí byla jako malé
dítě odvlečena do Německa. Zapomněla
absolutně vše, kde dříve žila.V hypnotickém
spánku 5. stupně odpočítával hypnotizér
zpětně roky jejího života až do mládí, kdy
žena rozpoznala dům a místo, kde žila.
V následné diskuzi byla vyslovena řada
dotazů, např. zdali je možno absolvovat
kurz hypnózy nebo jaká je kompetentnost a
kvalita léčitelů. Doktor Kašparů vyjádřil
skepsi nad některými přístupy, zejména nad
vysazováním užívaných léků při vážné
chorobě. Jako člen spolku Sysifos se
zařazuje do skupiny vědců, jejichž postoje
jsou skeptické ke všem hypotézám, kterou
nejsou testovatelné a verifikovatelné
(ověřitelné) množstvím pokusů a poctivého
bádání.
Zajímavá byla upřímná odpověď na
dotaz, jak může stihnout tolik aktivit
(psychiatrická ambulance, psaní knih,
vysokoškolské přednášky, činnost jáhna a
kazatele). Odpověděl lapidárně: „Víte, jsou
lidé, kteří po práci jdou na pivo, potom na

televizi. Určitě jsou ještě takoví, kteří dělají
totéž, ale ještě se jim podaří stihnout jet za
Máňou. Když se jich zeptáte, zda by se
nechtěli věnovat něčemu ušlechtilejšímu
třeba četbě, nebo se vzdělávat, odpoví vám:
„Na to už nemám čas.“ „Můj přístup je
naprosto opačný“, říká pan doktor, „dělám
všechny ty řečené aktivity s velikým
zájmem a potěšením. Lituji ovšem, že jsem
po několika infarktech. Ale ujišťuji vás,
kdybych se choval jinak, za týden zemřu.“
Zamyslel jsem se nad touto mini zpovědí a
uvědomil jsem si, že s takovou svobodnou
závazností je schopen pracovat pouze
člověk, který si plně uvědomuje cenu
svobody a odpovědnosti.
Stojí za zmínku i přesný příjezd (17.30) a
dodržení domluveného času přednášky
(18.30), s následnou další půlhodinou, ve
které odpovídal na dotazy. Jeho příslib, že
bude-li zájem, můžeme se s ním setkat v
příštím roce na jaře, byl přijat s
uspokojením a potleskem.
Na závěr hostu poděkovala předsedkyně
organizace sestra Jeřábková, předala dar a
kytici a rozloučila se s přáním, aby pan
doktor Kašparů uspěl jako kandidát za
KDU-ČSL v podzimních volbách v roce
2008 do Senátu Parlamentu ČR.
Antonín Polanecký,
člen kulturní komise
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Děkujeme našim zákazníkům
a obchodním partnerům za
důvěru a spolupráci v roce
2007. Do nového roku přejeme
všem pevné zdraví a mnoho
úspěchů v práci i osobním
životě.

Potraviny OLGA

Kolektiv prodejny „Flop“
děkuje všem svým
zákazníkům za projevenou
přízeň. Zároveň přejeme
příjemné prožití svátků a v
novém roce se opět těšíme na
shledání s Vámi.

PODĚKOVÁNÍ Z KNIHOVNY
K závěru roku chci poděkovat za
celoroční spolupráci a sponzorství
Šachovému klubu Strmilov, všem
ostatním dárcům za příspěvky a dary,
byť i malé, členkám ČSŽ za vstřícnou
spolupráci a různorodou pomoc při
kulturních akcích, základní škole a
rodičům dětí za příliv nových
čtenářských duší, svým spolupracovníkům a městu jako takovému za
všeobecnou podporu. Dík si zaslouží

mnoho dalších nejmenovaných dobrých
lidiček, místních i přespolních, kteří na
požádání spolupracovali ve všech
oblastech tak, aby vždy vzniklo něco
pěkného, duši pohlazujícího. Kéž je
dobrých nápadů stále dostatek, nechť
jsou k jejich vymýšlení a uskutečňování
setrvale kladné podmínky a vůle lidí
proměňovat ty nápady ve skutečnost ať
neuvadá.
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově
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Vánoční svátky plné pohody a
klidu a vše dobré v celém
příštím roce přeje všem svým
zákazníkům
kolektiv pracovníků prodejny
Jednota ve Strmilově.
Kynologický klub Strmilov
děkuje všem příznivcům a přátelům
pejsků za zájem, který měli o naše
akce v roce 2007.
Do nového roku 2008 přejeme všem
hodně zdraví,dobré pohody a
kynologických úspěchů.Těšíme se
na setkání při našich akcích.
Duben - pochod se psy, květen Strmilovský voříšek, červen kynologické zkoušky.
Před každou akcí bude upřesněno
datum konání a program.

Setkání účastníků a přátel táborů YMCA Strmilov
proběhne na

ZŠ ve Strmilově

evangelické faře

Školní (po)vánoční
besídku

27.12. od 15,
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Připravte se na tradiční bojovou hru po Strmilově!

Vás srdečně zve na

ve středu 16. ledna
od 17,00

Betlémské světlo ve
Strmilově!!!

v evang. kostele ve Strmilově.

Srdečně Vás zvou YMCA Strmilov, Skauti a Pěvecký sbor

Amatérský film ve
Strmilově!
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sobota 22.12. od 18,
před Městským úřadem
Kolektiv pracovníků lékárny Tilia ve Strmilově děkuje
všem občanům za celoroční příjemnou spolupráci a přeje
klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce. Čekají nás sice změny ve
zdravotnictví, ale věříme, že společně vše zvládneme.
Lékárna bude otevřena do 21.12.2007. Od 2.1.2008 platí
stejná otevírací doba jako nyní.
PharmDr. Dana Cachová
Mgr. Tomáš Hrbek
Hezké Vánoce a hodně štěstí v novém roce přeje
TKALCOVNA a PRAŽÍRNA KÁVY.
Trocha Vánoční radosti…
Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy
elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
*-*-*-*-*-*-*-*
O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele nemáš dneska na půl dne
čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?“ „No já jen že mám doma
postavenej betlém a chybí mi tam osel.....“
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chlápek vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, užitečného a hezkého?“
„Třeba tady kapesníčky,” ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?”
„Pro manželku.”
„Tak to bude určitě překvapená.”
„To jo,” souhlasí ženáč, „ona myslí, že dostane pod stromeček kožich!”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí,
mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Franto, co dostaneš k Vánocům?
Člověče, asi chlapa. Viděl jsem ho u manželky ve skříni.

Těšit se můžete na flétny,
kytary, zpěv, housle…

Přijďte

28.12. od 18,00
do sálu Beseda
(bývalé kino).
Čekají vás dva filmy Ondřeje
Semotána (Strom a
Trychtýře) a film Luboše
Michálka ml. (Zastávka ve
Volešné)
Opět po roce přicházejí
Vánoce. Pokud chcete někomu
udělat radost, darujte knihu.
Určitě si vyberete na

výstavě

prodejní

knih,

která

je

umístěna na faře na náměstí
v patře.. Je zde bohatá nabídka
knih hlavně dětských, ale i pro
dospělé. Přijďte se podívat!
Otevřeno je každou

sobotu

od 18,00 do 19,30 hod.
Nemusíte zvonit, jen jděte
dál.Těšíme se na vaši návštěvu
Karmelitánské nakladatelství
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