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Milý čtenáři,
tak už je zase jeden rok za námi.
Ani se jeden nenaděje a je pryč. A
jednomu to tak připadá, že to
vlastně není tak dávno, co dumal
nad tím, jak to bude po tom roce
2000…
Nu což, ať si čas plyne jak umí.
Nezrychlíme ho, ani nezpomalíme.
Jestli je na světě nějaká rovnost, tak
přinejmenším v tom, že ten čas nám
plyne všem stejně a nějaké to
cestování časem je stále ještě jen
záležitost pohádek pro děti či pro
dospělé.
Přemýšlel jsi ale někdy, milý
čtenáři, nad tím, jak že to plynutí
času počítáme? Těch možností je
totiž celá řada! Tak třeba staří
Egypťané vyhlíželi na východě
hvězdu Sírius, protože ohlašovala
záplavy
úrodného
bahna
z rozvodněného Nilu.
Některé
národy
pozorovaly
Slunce, jiné Měsíc, my dnes
používáme kalendář, který vznikl
v Babylóně a který pozorování
Slunce a Měsíce kombinuje.
Postupným
zlepšováním
pak
vznikl kalendář, který používáme
dnes. Jeden rok má přesně 365,2422
dní a s přidáním přestupného dne
jednou za čtyři roky to vychází
docela pěkně.
Jenže – jak praví známý filmový
citát – „Nikdo není dokonalý!“ Ani
ta nebeská tělesa, naši matičku
Zemi nevyjímaje. Představ si, milý
čtenáři, že se její otáčení zpomaluje.
Tuhle nějaké to zemětřesení, támhle
nějaká ta sopka – a zpoždění je na
světě. Nu, nikdo nemládneme,
s přibývajícími lety každý musí
trochu zpomalit. A ona Země to
také nedělá zas tak hopem – za sto
let o 0,2 milisekundy.
Pro nás běžné smrtelníky to není
něco, čeho bychom si všimli, ale
astronomům a fyzikům to přeci jen
dělá těžko hlavu. Aby ten „přírodní“
čas úplně ladil s jejich časem na
atomových hodinách a tím i na

většině počítačů, musí čas od času
přihodit na těch hodinách jednu
sekundu navíc. Možná jsi si toho,
milý čtenáři ani nevšiml, ale už to
tak bylo v roce 1972, naposledy pak
v roce 2005.
A teď věz milý čtenáři, že tato
přidaná sekunda Tě čeká právě
letos! Dříve, než oslavíš Nový rok,
tak najednou, kde se vzala tu se
vzala – bude tu jedna sekunda
navíc.
Jen si to představ! Co s tou
sekundou uděláš?! Je dočista Tvoje.
O silvestrovské půlnoci Tě dozajista
nebude
honit zaměstnavatel a
nastavovat Ti vyšší normy, když že
máš o něco času navíc. Je to prostě
Tvůj čas, čas darovaný navíc.
Snad si řekneš, že ta jedna
sekunda ani nestojí za přemýšlení,
ale
nemyl
sám
sebe.
Ten
„spravedlivý čas“, který prostě běží
a měří každému stejně, ten není zas
tak důležitý. Důležité je, jak ten
který čas naplníš. Bylo na to, milý
čtenáři, takové povídání:
Chceš-li zjistit, co znamená
jeden rok, zeptej se studenta, který
propadl u závěrečné zkoušky.
Chceš-li zjistit, co znamená
jeden měsíc, zeptej se matky, které
se narodilo dítě o jeden měsíc dříve.
Chceš-li zjistit, co znamená
jeden týden, zeptej se redaktora
týdeníku.
Chceš-li zjistit, co znamená
jedna hodina, zeptej se milenců,
kteří na sebe čekají.
Chceš-li zjistit, co znamená
jedna minuta, zeptej se někoho,
komu ujel vlak, autobus nebo mu
uletělo letadlo.
Chceš-li zjistit, co znamená
jedna sekunda, zeptej se někoho,
kdo přežil autonehodu.
Chceš-li zjistit, co znamená
jedna milisekunda, zeptej se držitele
medaile na olympijských hrách.
Je to tak, milý čtenáři. Teprve to,
čím ho naplníme, tak to dává času
jeho hodnotu. A ty, milý čtenáři,

máš víc než jen tu jednu sekundu.
Máš před sebou Vánoce a po nich
celý rok 2009.
Naplň ho něčím krásným.
Požehnané Vánoce
a vše dobré v příštím roce
Ti přejí Tvé
Strmilovské Noviny
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Vážení spoluobčané,
Jménem zastupitelstva a rady města
Strmilova a také jménem svým děkuji
všem, kteří se v roce 2008 podíleli na
správě, zvelebování a prezentaci
našeho města.
Děkuji pracovníkům města a
městského úřadu za kvalitní práci,
děkuji všem členům místních spolků a

organizací za dobrou činnost a hlavně
za práci s dětmi, děkuji také vedení,
učitelskému
sboru
a
všem
pracovníkům základní a mateřské
školy. Poděkování patří také firmám a
podnikatelům za spolupráci a pomoc
městu při nejrůznějších příležitostech.
Přeji Vám všem krásné a klidné

prožití
nadcházejících
vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších a do
nového roku 2009 Vám přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Jaromír Krátký
starosta města

Czech POINT - 1. rok ve Strmilově
V rámci projektu CzechPOINT
(Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál) vydává Městský
úřad výpis z Katastru nemovitostí,
výpis z Obchodního rejstříku, výpis z
Živnostenského rejstříku, výpis z
Rejstříku trestů a přijímá podání podle
živnostenského zákona (§ 72).
Od ledna 2009 změnou zákona o
silničním
provozu,
týkající
se

možnosti výpisu z registru řidičů v
rámci Czech POINTů, vytvoří
řidičům možnost seznámit se na
určených místech CzechPOINT se
záznamem
svého
bodového
ohodnocení.
A jaký byl první rok s
CzechPOINTem ve Strmilově?
V letošním roce bylo vydáno 52
výpisů z Rejstříku trestů a 20 výpisů z

Katastru nemovitostí. V rámci
Obchodního
rejstříku
a
Živnostenského
rejstříku
nebyla
přijata žádost o vydání výpisu.
Věřím, že vám tato služba ulehčila
jednání s úřady a těším se na další
spolupráci v roce 2009.

hodin, panu Radku Novákovi, který
dodal zdarma materiál za několik tisíc
korun a paní inženýrce Anděle
Burdové,
která
celou
akci
zorganizovala. Na opravě se ale
podíleli i další a to Milan Marek,
Ladislav Dvořák, František Švehla

mladší, Karel Švehla, Julie Marková a
Ing. Josef Racko.

Milena Sedláková, MěÚ Strmilov.

Poděkování
Vedení města Strmilov děkuje
všem, kteří zajistili kompletní opravu
kapličky před naší místní částí
Leština. Kaplička zase po dlouhé době
září novotou a za to patří poděkování
hlavně panu Ladislavu Váchovi, který
na opravě odpracoval bezplatně 90

Všem ještě jednou
moc děkujeme.

Strmilov v adventním naladění…
První letošní adventní neděli, tedy 30. další koncert – proběhl ve zdejším bohatou
tombolu,
ochutnávku
listopadu, proběhl v Kostele sv. Jiljí kinosále Beseda 13. 12. 2008 od 18.00 vánočního cukroví od členek MO ČSŽ
ve Strmilově 1. adventní koncert hod. Zahrál nám Jindřichohradecký (patří jim za jejich cukrářské umění
jindřichohradeckého
smíšeného komorní orchestr a zazpíval dětský velký dík!) a přítomné ženy obdarují
pěveckého sboru Smetana, který sbor ze ZŠ.
představitelé města růžemi.
pořádala
Knihovna
Viléma
Vstupenky jsou místenkové,
Upozornění pro návštěvníky a uživatele knihovny!
Martínka ve Strmilově. Sbor měl ve
slosovatelné a budou v předprodeji
V době od 17. 12. 2008 do 7. 1. 2009
Strmilově premiéru již minulý rok
na MěÚ od 8.12.2008 za 80,- Kč.
rovněž v adventní čas a podle
bude knihovna uzavřena!
Advent již je tedy ve Strmilově
Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce dobré
sbormistra Štěpána Štrupla se jeho
v plném proudu. Během čtyř týdnů
zdraví, hodně skvělých literárních objevů, pěkných
členové vracejí zazpívat si sem do
očekávání
se
obyvatelé
i
čtenářských
zážitků a spokojenost se službami nejen
Strmilova velice rádi. To, že zpívají
návštěvníci našeho města mohou
v knihovně přeje
nejen rádi, ale také velmi dobře,
slavnostně naladit nejen doma při
Vlasta Vondrušová,
ocenili i návštěvníci koncertu,
předvánočním
chystání,
ale
Knihovna Viléma M artínka ve Strmilově
kterých se sešlo v kostele opět
vychutnat
si
také
sváteční
kolem 90. To není na Strmilov zas
17. 12. 2008 nás čeká koncert skupiny
atmosféru při vyjmenovaných
tak málo. Jedinečné, akusticky skvěle SURF, která je spíše známá jako Eva a akcích města, knihovny a dalších
vyřešené prostory zdejšího chrámu, Vašek. Pořádá ho Město Strmilov. Od místních spolků a organizací.
které se osvědčily již při nejednom 17.00 si oba zpěváky můžeme
Za svou osobu přeji všem lidem, ať už
koncertu, se zaplnily tóny pečlivě poslechnout v KD ve Strmilově. mají potřebu četby, kultury a jiných
vybraných skladeb např. F. X. Thuriho, Vstupenky jsou již od 25.11. vnějších podnětů, či nikoliv, aby si ten
A. V. Michny, F. Schuberta, P. Ebena a v předprodeji na MěÚ.
sváteční předvánoční a vánoční pocit
dalších skladatelů. Podle nadšených
Tradiční, nyní již 3. městský uměli vytvořit a udržet především uvnitř
reakcí přítomných posluchačů mají tyto reprezentační ples se bude konat 25. sami v sobě a co nejdéle. A aby ten
koncerty smysl a dodávají adventu tu 12. 2008 ve strmilovském kulturním pocit byl jedinečný a jen jejich.
správnou atmosféru. Dík patří farnímu domě. Jeho zahájení je stanoveno na 20.
Pěkné prožití adventního i vánočního
úřadu, který prostory kostela poskytl.
hodinu a vystoupí zde dětské mažoretky času a úspěšný celý nový rok!
V krásném období před Vánoci pro z Telče a předtančí děti ze Základní
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
milovníky hudby připravila knihovna i školy Strmilov. Můžeme se těšit na
Martínka ve Strmilově

Příjemné prožití Vánočních
svátků, zdraví, štěstí a pohodu
nyní i v celém příštím roce přeje
zákazníkům současným i
budoucím kolektiv pracovníků
prodejny Jednota

Starosta města zve občany na

12. zasedání
zastupitelstva
města Strmilov,

Vážení zákazníci, děkujeme Vám
za Vaši přízeň a věříme, že nám
ji zachováte i v příštím roce. Jen
to dobré během Vánoc i v celém
roce 2009 Vám přeje kolektiv
pracovníků prodejny FLOP

Děkujeme všem zákazníkům za
projevenou přízeň a přejeme
klidné vánoční sváty, hodně
zdraví a štěstí v roce 2009
Potraviny Olga
Eva Petrová

Prodejní doba o Vánocích
COOP

FLOP

OLGA

6,30-11

6,30-11; 17-19

7-11,00

sobota

20.12.2008

neděle

21.12.2008

pondělí

22.12.2008

6,30-17

6,30-17

7-16,30

úterý

23.12.2008

6,30-17

6,30-17

7-16,30

středa

24.12.2008

6,30-11

7-12,00

7-11,00

čtvrtek

25.12.2008

pátek

26.12.2008

Hlavním bodem programu
bude schválení rozpočtu

sobota

27.12.2008

6,30-11

6,30-11; 17-19

7-12,00

neděle

28.12.2008

města na rok 2009.

pondělí

29.12.2008

6,30-17

6,30-17

7-16,30

Podrobnější informace budou
včas oznámeny místním
rozhlasem a na úřední desce
městského úřadu.

úterý

30.12.2008

6,30-17

6,30-17

7-16,30

středa

31.12.2008

6,30-14

7-13,00

7-14,00

čtvrtek

1.1.2009

pátek

2.1.2009

6,30-17

6,30-18

7-16,30

které se bude konat

v úterý
30. prosince 2008.

7-11,00

VŠUDE DOBŘE, DOMA………. III.
Ani letos jsme se při plánování
zájezdu
neodchýlily
od
úmyslu
poznávat naše hezké jižní Čechy. Po
zkušenosti z loňska jsme opět vsadily
na pěkný podzim – tentokrát na sobotu,
27.září. Jako ženy jsme byly v přesile,
ale vydala se s námi na cestu i desítka
„statečných“ mužů.
Naší první zastávkou byla prohlídka
nového autobusového nádraží v
krajském městě.
Kdo sem zavítal poprvé, byl jistě
překvapen umístěním nástupišť až na
střeše objektu. Rovněž vnitřní řešení
celého Mercury centra bylo jistě
příjemným překvapením. A jelikož
obchody i butiky byly ještě zavřené,
stačila nám na prohlídku necelá
hodinka.
Dále jsme pokračovali na jih k
Českému Krumlovu a potom přibližně
20 km ještě jižněji podél Vltavy.
Kupodivu ani po nedávných vydatných
srážkách nebylo v řece mnoho vody a
proto jsme mohli pozorovat rybáře jak
se snaží něco ulovit i uprostřed řeky.
Potěšeni pohledem na hrad Rožmberk
jsme po malé chvilce dorazili do naší
druhé zastávky – Vyššího Brodu.
Zde jsme z parkoviště vystoupali do
areálu cisterciáckého kláštera, kde je
umístěna expozice Poštovního muzea.
Celá je věnována poštovnictví od
16.stol. po současnost.
A bylo se na co dívat!
Stejnokroje,
poštovní
známky,
dopisní schránky, telegrafy, vývěsní
štíty, velká sbírka historických vozů,
kočárů a další a další zajímavosti.
Nikdo jistě neodešel zklamaný.

Pohodu, zdraví a vše dobré
Ještě jsme nestačili vstřebat
dojmy z muzea a už zde byla
v Novém roce 2009 !
zastávka u Čertovy stěny.
Tkalcovna a
Pohled z Čertovy kazatelny na
Pražírna kávy Kubákovi
kamenné moře, které spadá
hluboko k řečišti Vltavy určitě
Další
zajímavé
expozice
jsou
stál za těch pár kroků stoupání na
věnovány lesnictví a dřevařství na
vrchol.
Jen o několik kilometrů dál nás Šumavě, historii obce i archeologickým
čekala opět procházka, tentokrát po nálezům na jejím území a v blízkém
hrázi Lipenské přehrady. Silnice na okolí.
Trochu jiná „historie“ se odehrávala
hrázi se právě opravovala, takže jsme se
přímo
na náměstí, kde se konala Jízda
mohli nerušeně procházet a dosytosti se
sv.
Václava.
Akce byla pro motorová
vynadívat na vodní hladinu nádrže i na
vozidla
vyrobená
do r. 1982. Některé
přepad a odtok vody. Zatímco většina z
výkony
soutěžících
byly opravdu
nás se věnovala pouze blízkému okolí,
vynikající.
našlo se několik zdatných jedinců, kteří
A to již byla před námi zastávka
ostrým pochodem stihli dojít až do
poslední
– Český Krumlov.
městečka a zpět. Vrátili se nadšeni z
Právě
zde probíhaly Svatováclavské
nové výstavby, kterou jsme mohli
slavnosti
a tak nebyl problém se do dění
obdivovat i my, když jsme za chvilku
zapojit.
Lipnem projížděli. Výstavba vzkvétá po
Hudba, tanec, jarmark….. Svoji roli
celém levém břehu a kdo zde nebyl
hrála
i možnost pozdního oběda,
delší čas, tuto oblast těžko poznává.
poklidného
posezení v hospůdce,
Během další cesty jsme se od břehu
někteří
jen
tak
bloumali uličkami a
pomalu vzdalovali, abychom se k němu
využili
času
k
procházce
městem nebo
opět přiblížili až v Černé v Pošumaví,
zámkem,
jiní
si
vyšlápli
třeba až do
ale to už jsme museli naše jihočeské
zámecké
zahrady
a
divili
se, proč je
moře opustit a vracet se do vnitrozemí.
takovým
problémem
stávající
otáčivé
Čekaly nás totiž ještě dvě zastávky.
hlediště,
když
za
krásně
upravenou
První byla ve Chvalšinách, kde se
nachází Muzeum Schwarzenberského zelení a stromy, není skoro ani vidět.
Každý si prostě užíval podle svého.
kanálu. Historii plavebního kanálu,
Dohodnutý
čas uplynul jako voda ve
který v délce přes 50 km propojil
Vltavě
a
nás
už čekala jenom jízda
povodí Vltavy a Dunaje, dominuje
domů.
model celé stavby se světelnými a
Za necelé dvě hodinky už byl letošní
zvukovými efekty.
zájezd
minulostí. Tentokrát jsme
Staviteli kanálu, zdejšímu rodáku
zavítali
až
na nejjižnější část našeho
Josefu Rosenauerovi, je věnována
kraje.
A
věříme,
že i jinde „za humny“
samostatná expozice.
bude
i
příště
stejně
hezky.
ZO Českého svazu žen STRMILOV

Setkání všech účastníků i
příznivců táborů YMCA.

mezi svátky
Pondělí 22.12. LékařiMUDr.
Matoušková MUDr. Punčochářová
Strmilov
Dovolená
od 15.00 hod.
Strmilov
pondělí 22.12.

na evangelické faře

Čeká nás: bojovka,
povídání, kytara i teplé
párečky, promítání fotek
z tábora a když to vyjde,
tak i Jakočanův film!

úterý

23.12.

středa

24.12.

MUDr. Spurná
Strmilov
Kunžak

čtvrtek 25.12.
pátek

26.12.

sobota

27.12.

neděle

28.12.

pondělí 29.12.
úterý

30.12.

Těšíme se na vás!

středa

31.12.

Jarda, Lenka a další vedoucí

čtvrtek 1.1.
pátek

2.1.

Dovolená

Strmilov
Strmilov
Strmilov

LSPP DEO J.H.
Kunžak
Kunžak
Dovolená

J. Hradec

Strmilov

Kurz břišního tance
pro začátečníky

Vítáme mezi
námi!
Lukáš Antoňů
Tamara Hrnečková
Jahoda Jakub
Jahoda Matěj

začíná 7.1.2009 od 19.00 hod.
ve Strmilově

V případě zájmu kontaktujte B. Součkovou: 728 338 125
Cena při platbě 10 lekcí 900,Cena při platbě 5 lekcí 500,-

Délka lekce 90 min.
Počet účastníků kurzu je omezen, přihlaste se včas!

Ať se Vám
s námi líbí!

Upekli jsme Betlém!
V pondělí 15. prosince se zaplnila
evangelická fara již tradiční adventní
vůní – pečenými perníčky. Děti ze
Strmilova i okolí přišly s válečky,
zástěrkami, ale hlavně s chutí do
voňavé práce. Pod jejich rukama se
brzy objevili pastýři, nejrůznější
zvířátka od oslíka až po prasátko,

domečky, stromečky a samozřejmě
spousta miminek – „jezulátek“.
Vykrájené tvary putovaly do trouby a
po upečení se zase vrátily ke svým
malým tvůrcům. Nastalo zdobení
polevou (byť se značná část místo na
perníčcích ocitla rovnou v ústech
mlsalů). Na závěr jsme sestavili

Betlémskou scénu, která bude celé
Vánoce vystavena v evangelickém
kostele, a další perníčky si děti
rozebraly domů. Přijďte se podívat
(viz přehled bohoslužeb) – a na Nový
rok vás zveme i na společné snědení.

na navštěvují kroužek hry na zobcovou
Tříkrálový
koncert
žáků flétnu a hry na kytaru. Doufáme, že se
základní školy, který se bude konat Vám budou výkony dětí líbit a svým
vystoupením Vám udělají radost.
ve čtvrtek 8. ledna 2009 od Tímto příjemným způsobem chceme
17.00 v evangelickém kostele . odstartovat nový rok 2009. Ještě
Opět se představí děti, které jednou Vás srdečně zveme na tento

koncert a zároveň Vám přejeme klidné
prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.

Jarda a Lenka Pecharovi

Vážení čtenáři,
rádi

bychom

Vás

pozvali

Ludmila Plachá a Jaroslav F. Pechar

Bohoslužby o Vánocích

Betlémské
světlo ve
Strmilově!

24.12.
Štědrý den

23. 12.
od 17.00

w

sv. Jiljí
evangelický
kostel

Přijďte si s námi
zazpívat koledy
před budovu MěÚ

K.D. Strmilov 17. 1. 2009
kapela SPEKTRA (Kamenice nad Lipou)
vstupné 80,- Kč

26.12.
sv. Štěpán

1.1.
Nový rok

21,00 8,00 8,00 8,00
22,00 10,00
10,00

Myslivecký bál
tombola, bohatá nabídka zvěřiny

25.12
1. svátek
Vánoční

Zápis do 1. třídy!
Na budoucí
prvňáčky se těšíme

21. ledna 2009
Mgr. Josef Pulkrab
ředitel

Vánoce, Vánoce přicházejí,
přichází čas dávání dárků pro radost
přátel. Jedním z pěkných dárků trvalé
hodnoty je kniha. Nemusíte pro ni
daleko. Na faře na náměstí je
umístěna prodejní výstava knih. Jsou

zde knihy z různých žánrů pro děti i
dospělé. Otevřeno je vždycky
v sobotu od 18.00 hod. do 19,30 hod. a
také v pátek 19. prosince ve stejnou
dobu.

Přijďte se podívat, je možné, že
si i vyberete. Nemusíte zvonit.
Karmelitánské nakladatelství

CVRČEK ve Strmilově
10.1.2009 od 15.00 v hotelu „KOMORNÍK“ – „O POHÁR STAROSTY STRMILOVA“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2009 (Úvodní turnaj Ligy 2009)
7.2.2009 od 13.00 v hotelu „KOMORNÍK“ – „STRMILOVSKÝ POHÁR“ XIV.Ročník
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje (Tento turnaj je OPEN)

Srdečně Vás zveme na Vánoční hru dětí !

„O neviditelné pastelce“,
kterou budeme hrát 2x:
30

21.12. od 15, v Jilmu (Divadelní sál v hospodě)
25.12. od 15,00 v evang. kostele ve Strmilově.

Prodej ryb!
22.12.

v České Olešné před
zámkem od 13.00 do 16,00
23.12. na sádkách v Hospodě ve
Mlejně (Strmilov) od 9.00 do 15.00

Těšit se můžete na příběh pastelky, která hledá, jakou barvu si
kapr a amur: 65,- kč / kg
vybrat, i na písně s nápěvy, které Vám budou dozajista
povědomé – Eric Clapton, Bob Dylan, Patty Smith…

ZÁKLADNÍ VĚDOMOSTI PŘI CHOVU MUŽE
Všeobecná pravidla
Chovat
muže
není
zdaleka
tak
bezproblémové jako za časů našich maminek a
babiček a vyvstává otázka, jestli se chov muže
v dnešních časech vůbec vyplácí.
Chovaný exemplář by měl splňovat aspoň 2
z těchto předpokladů:

§ 1 Základní vlastnosti muže
a) musí být užitečný (zručnost, šikovnost a
snaha v domácnosti a v posteli není na škodu)
b) musí být pohledný (tj. jeho vzhled by
neměl vzbuzovat lítost a soustrast)
c) výše jmenované vlastnosti nemusí platit v
případě, že platí §2

§ 2 Je bohatý!
§ 3 Podmínky chovu
Jeho pořízení a chov si rozumně rozvažte,
dopřejte si dostatek času na výběr vhodného
exempláře a nechte se přesvědčit o jeho
skutečných přednostech a schopnostech.
Zvažte skutečnost, že muž má tendence
ukazovat se z té lepší strany, což je často
následováno návratem k původnímu stavu.
Skryté vady a neduhy objevíte až po delší
době. Proto také počet odložených mužů
narůstá. M nohé exempláře bloudí bezcílně po
okolí nebo hledají útočiště u nových majitelek.
Doporučuje se pořídit si už vycvičeného
muže (§ 5). Exempláře nabízené v sekond
handech jsou často velmi výhodným řešením,
mají již osvojené žádoucí návyky. V případě
již více použitých exemplářů je ovšem
varování víc než na místě.
Jestliže byli chováni na mnohých místech a
u mnohých žen, mají sklon k krátkodobé ztrátě

paměti, takže si neumí vzpomenout na svůj
domov ani na majitelku.

§ 4 Krmení
M už je ve své podstatě všežravec. Kvůli
vyrovnané stravě se doporučuje občas
vystřídat konzervy za čerstvou zeleninu.
Alkohol by neměl být striktně zakázán, pokud
si ho dokáže zajistit od svých kamarádů. To
platí všeobecně i pro sladkosti. Pozor na
přežírání!!! Zvažte, jestli pohyblivost
obézního muže rapidně klesá a tím jeho
výkonnost v posteli a domácnosti.

§ 5 Chov
Co se týče ubytování, je muž relativně
nenáročný. Všeobecně mu stačí televizor a
postel (dálkové ovládání je nevyhnutelné!).
Pokud je k dispozici počítač, je možné
dokonce vypustit televizor. Není dobré ho na
celý den zavírat, mohlo by to vést k
depresivním stavům, odmítání stravy a
úplnému zkapání. Na pravidelný přívod
kyslíku a udržení přiměřené pohyblivosti se
osvědčila práce na zahradě.
Kromě toho je dobré vzít ho 1x denně mezi
lidi, aby měl výběh.

§ 6 Péče
Dohlédněte na to, aby se aspoň 1 x denně
umyl a alespoň občas navštívil holiče. Aby se
vyhnul poranění, občas mu ostříhejte nehty.
Velmi důležité je dohlédnout na to, aby si
pravidelně měnil spodní prádlo.

§ 7 Choroby
M už má od přírody sklon k dramatizování a
přehánění. Dispozice k hypochondrii je mu
vrozená. Nezapomínejte: při prochlazení
obyčejná kombinace postel + čaj úplně

Děkujeme
Sdružení rodičů při MŠ ve
Strmilově, MěÚ Strmilov a OÚ
Nová Olešná.
Na závěr společného vánočního
zpívání jsme od Vás dostali spoustu
krásných dárků, se kterými si
budeme moc rády celý rok hrát.
Vaše děti
z Mateřské školy ve Strmilově
postačí. Upřímné politování nemocného může
proces ozdravění výrazně prodloužit.
Někteří muži mají bohužel sklon k
vypadávání vlasů. Jelikož to neovlivňuje jejich
kondici, není třeba se tím ale výrazně zaobírat.

§ 8 Výcvik
M už zkrotne velmi rychle, když se s ním
správně zachází. Běžné povely k noze, dones,
pohov ovládají ti bystřejší již po několika
hodinách
výcviku.
Nezapomeňte
na
pravidelnost. V případě, že se do výcviku
hodlá zapojit i tchýně, je nutno určit jasná
pravidla.

§ 9 Rozmnožování
M uži jsou plodní celý rok a podle toho se
chovají. V souvislosti s tím je případná tužba
mít dítě předčasná. Často je to jen účelem,
který světí prostředky. Zapůjčte si od rodiny
nebo známých pár dětí, tak nejlépe prověříte
jeho otcovské schopnosti.
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