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Milý čtenáři,
jako by se T ě ten obrázek ptal, jestli
jsi si to od podzimu nerozmyslel a zda
se přeci nerozhodneš nějaký ten
stromek vysadit.
Nebudeš sice mít podzimní vlhkost,
ale na druhou stranu jsi získal jarní
sluníčko a stromek celé léto a podzim
k tomu, aby se mohl před zimou
zotavit.
T ohle ale není přesně to, co bychom
T i, milý čtenáři, chtěly v tuto chvíli
připomenout. T ohle T i řekne kdekterý
zahradnický magazín a to dozajista
lépe a podrobněji a my mu proto
nebudeme fušovat do řemesla.
Naše myšlenky se honí okolo toho,
že známe toho pána, který na obrázku
přivazuje další stromek ke kůlku.
T edy – osobně ne! V dobách, kdy
bývalý legionář a četník pan Honzal
chodil po Strmilově odečítat vodu, tak
my jsme byly ještě na Markově
kameni…
Není tu ani on, ani jeho syn, který
pracujícího tatínka vyryl do lina a
vytiskl. Ale ty stromky dost možná
ještě dávají úrodu. A obrázky Zbyňka
Honzala dávají radost. T oto nás na
tom obrázku zaujalo! T en obrázek
nejen zachytil dávnou minulost , ale
především ukazuje také daleko do
budoucnosti.
Ukazuje, že dobré věci neztrácí
časem na své dobrotě. Jsou jako
poklady ze zlata a drahého kamení,
takže jim neublíží ani čas, ani změny
režimů. A co především – neublíží jim
ani smrt. Dobro je silnější než smrt.
T o je, milý čtenáři, možná to
nejúžasnější, co by sis mohl v těchto
dnech uvědomovat! V tomto světě
existuje dobro, které je silnější než
rozloučení, ba i takové rozloučení,
kterému jsme si navykli říkat
„poslední“ . Je tu dobro, které dokáže
zlomit pouta smrti a působit i přes její
hranice.
No, vlastně… ono to možná není to
nejúžasnější, co by sis mohl v těchto
dnech uvědomovat. T o nejúžasnější,
co by sis milý čtenáři mohl v těchto
dnech uvědomovat, je, že na tom
dobru, co je silnější než smrt, t ak
můžeš mít nějaký podíl i ty. Že se to

týká i T ebe osobně, že to je cesta
otevřená i pro T ebe.
Zasazený strom nebo nakreslený
obrázek, ale je toho, milý čtenáři,
mnohem víc. Patří sem totiž úplně
všechno, co dělá druhým radost. Tady
už necháváme prostor T vé fantazii –
vždyť to hlavní už víš. Víš, že dobro
je silnější, než smrt.
Zní to dost pohádkově a to je
v pořádku. Dobro totiž dokáže udělat
pohádku i z těch hrůz a hororů, které
se na tento svět valí z televize, z
denního tisku i které vidíš kolem sebe.
Jako neohrožený rytíř se můžeš všem
těm hrůzám postavit, protože
zázračný meč má v ruce každý z nás.
Zasadíš dobrý strom, nakreslíš hezký
obrázek, přineseš radost člověku,
který s tebou bydlí v jednom bytě,
v jednom domě, v jednom městě,
v jedné zemi… V tu chvíli jsi usekl
hlavu zlému drakovi.
Má jich víc. Víme to my, víš to i Ty.
Ale stojí zato bojovat, protože to je
boj, který skončí vítězstvím.

T ohle T i chtějí říct Velikonoce.
Láska, která se dokáže obětovat pro
druhé, je silnější než smrt a tahle cesta
ze smrti do života je otevřena i pro
T ebe.
Požehnané Velikonoční svátky
Ti přejí Tvé
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Z obsahu
-

z jednání zastupitelstva
z historie města
kultura ve Strmilově
fotbalisté
skauti, kynologové
rybáři
YMCA
ZŠ Strmilov
kultura, sport, pozvánky,
upozornění….

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 5. března 2009
Zastupitelstvo města Strmilov:
Be re na vě domí

-

-

-

-

zprávu o kontrole usnesení z minulého
12. zasedání zastupitelstva
informaci o jednání rady města – 22. a
23. schůze rady
zhodnocení práce členů rady a
zastupitelstva města za 2 roky práce
zprávu o hospodaření města Strmilov
v roce 2008
výroční zprávu města Strmilov o
poskytování informací dle zákona
zprávu o problémech s vodovody v
České Olešné
zprávu o odpadovém hospodářství
města Strmilov v roce 2008
zprávu o připravovaných investičních
akcích města a o dotacích na ně
zprávu o dotacích organizacím a
dalším z rozpočtu města na rok 2009

zprávu Policie ČR – oddělení Studená
o stavu bezpečnosti v roce 2008
další informace starosty o dění ve
městě

Schvaluje
-

-

-

-

úhradu ztráty z hospodaření ZŠ a MŠ
Strmilov za rok 2008 z rozpočtu
zřizovatele
prodej pozemku 1 m2 v k.ú. Česká
Olešná Ing. Karlu Urbanovi
záměr prodat část pozemku p.č.
4083/1 v k.ú. Strmilov před domem
č.p. 277
souhlas s územním rozhodnutím
stavby rodinného domu na p.č.378/4 v
k.ú. Malý Jeníkov
smlouvu o dílo na vypracování
projektové dokumentace na sběrný
dvůr Strmilov, zpracování a podání
žádosti
o
dotaci,
provedení
výběrového řízení na dodavatele,

Z kroniky
Dávno neslouží svému účelu, jejich
podoba se mění, noví majitelé je opravují,
bourají, přestavují. O čem je řeč? O
mlýnech. Ve Strmilově jich bylo před
válkou pět, Adamův na Kamenitém
potoce, Stránských pod hřbitovem,
Doležalů, Špuláků a Doupníků na
Hamerském potoce, tehdy se mu říkalo
Šaratle nebo také řeka Morávka. Kotrčů –
Stránských mlýn je už na Moravě.
V 16. století měl Strmilov tři mlýny a
pilu, mlýn pod hřbitovem byl postaven až
roku 1860. Jména mlynářů jsou uvedena
v telečském urbáři, protože poddaní tehdy
odváděli naturální dávky do Hradce a
peněžité do Telče. Mlynáři naturální
dávky neodváděli, ale o to větší byly
jejich dávky peněžité. Roku 1574 se Holej
Češka a Jan Češka zavázali místo řezání
čtyř kop prken platit vrchnosti 24 grošů.
Asi roku 1580 platil Vít Češka 63 gr.,
Mikuláš Češka 60 gr. a Kuba Mlynář 31
gr. ze mlýna a dalších 19 gr.
z Czimrwaldu a ze zájezku. V polovině
17. století byli ve Strmilově tři mlynáři –
Nykodym Pachta, Jiří Krupička a Václav
Fantale.
V 19. století byl majitelem Doubského
(„Špulákova“ ) mlýna Josef Fähnrich.
Roku 1835 u něho bydlel farář Fux,
protože fara, kostel a všechny domy
v centru městečka zničil požár. Jméno
majitele Adamova mlýna je v seznamu
dárců, kteří pomohli vyzdobit nově
postavený kostel sv. Jiljí. „Obraz P. Marie
Pomocné u hlavního oltáře daroval
Vojtěch Vosolsobě, příjmím Adam,
mlynář ve Strmilově.“ Pod hřbitovem
měli mlýn Cáhovi. Mlýn roku 1916
vyhořel, oheň zničil mlýnské zařízení, ale

velkou část škody uhradila pojišťovna. O
několik let později mlýn převzala po svém
otci Janu Cáhovi Kateřina Smejkalová a
mlýn opět vyhořel. Nový mlýn a pilu zde
zřídil až v roce 1932 Jan Stránský.
Na počátku 20. stol. vlastnil Doubský
mlýn Karel Lojka. Po smrti manželky měl
velké finanční problémy a pak i neshody
s dcerou, která odmítla bohatého ženicha.
Se ztrátou manželky a s prodejem mlýna
se nemohl vyrovnat a zastřelil se. Smutný,
jakoby románový příběh. Jeho dcera se
provdala za F. Volka a ten po dvou letech
mlýn prodal poslednímu mlynáři Karlu
Švehlovi „Špulákovi.“ Od jeho dcery
mlýn koupil současný majitel. Také
Vobišův mlýn (nyní hospoda Ve Mlejně)
změnil na začátku 30. let majitele.
Leopold Vobiš, mlynář a pecnář, ho
prodal Doležalům. Poslední soukromý
mlynář Jaromír Doležal mlel asi do roku
1951.
Vodní mlýny byly zcela závislé na
přírodních podmínkách. Přestože mlynáři
zadržovali
vodu
v rybníčkách
–
zájezkách, nemohli mlet kdykoliv, proto
využili možnosti, které ve 20. století
nabízel technický pokrok. Roku 1930 V.
Martínek do kroniky zapsal, že je
Doubský mlýn pouze na vodní sílu,
mlýny Adamů, Vobišů a Cáhů mají vodní
i benzinové pohony. František Vosolsobě
si roku 1936 pořídil turbínu. Kdy se kola
strmilovských mlýnů zastavila, to
kronikář nenapsal.V zápise z roku 1952 si
můžeme jenom přečíst, že Hospodářské
družstvo J. Hradec má ve Strmilově jeden
mlýn. Samozásobitelé si mohli obilí za
mouku
vyměnit
každé
pondělí
v hospodářském družstvu (nyní Pomezí).

-

-
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sledování dotace až do závěrečného
vyhodnocení, zpracování provozního
řádu a vyřízení legislativních úkolů
spojených s otevřením sběrného dvora
žádost a Podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace na dovybavení
Czech Pointu
smlouvu o smlouvě budoucí darovací
– silnice ze Strmilova do Leštiny od
ŘSD (ČR)
smlouvu o smlouvě budoucí darovací
– chodník v Popelínské ulici od DPS
ke Kovopor od SÚS (Jihočeský kraj)

Ne schvaluje
-

prodej pozemku - les a ost. plocha v
k.ú. Strmilov Zdeňku Jahodovi

Ukládá
- starostovi, místostarostovi a pracovnicím
MěÚ zajistit úkoly spojené se
splněním všech bodů tohoto usnesení

Městský
úřad
Strmilov
upozorňuje občany i rekreanty, že
u místních poplatků za popelnice a
ze psů skončila splatnost 31.
bře z na 2009.
Po této lhůtě je možné ze zákona
účtovat až trojnásobek dlužné
částky.
Dále upoz orňuje me , ž e firma
AVA od 1. dubna ne vysype
ž ádnou pope lnici, kte rá nebude
mít platnou z námku roku 2009.
Doupníkovi lisovali lněný olej.Válcový
mlýn
Josefa
Doupníka
s velkým
dřevěným vodním kolem býval ještě
v polovině minulého století cílem
oblíbených nedělních procházek na
Houšťata. Tehdy už byl mlýn prázdný,
jeho majitel se odstěhoval do Ameriky.V
polovině 17. století byly ve Strmilově dvě
olejny,
kde
stály,
těžko
říct.
Z Doupníkovy olejny už také nic nezbylo,
snad jenom základy zarostlé trávou. Místo
klapotu mlýnského kola se zde v létě
ozývají hlasy dětí, které nedaleko odtud
mívají skautský tábor. Kdysi u Doupníků
trávil část letních prázdnin také dětský
jezdecký oddíl, píše o něm Eliška
Horelová v knize Léto jako když vyšije.
Pokud se sem vydáte na procházku, jistě
si všimnete tabulí se státním znakem ČR,
které
vyznačují
přírodní
památku
Pazourův rybník. Byla zřízena před šesti
lety na ochranu leknínu bělostného a
celého ekosystému rybníčka, vzácných
rostlin a živočichů, zejména druhově
bohaté populace měkkýšů.
Za informace děkujeme
paní L. Kubákové

Strmilov a kultura
Uběhl rok 2008 a já chci s Vámi
zavzpomínat, jak ve Strmilově žijeme po
stránce kulturní. V dávných dobách bylo
zvykem, že kulturní dění začínalo skoro
vždycky ve škole. Učitelé vyučovali na
hudební nástroje, připravovali s dětmi
divadelní pohádky, besídky apod., ke
kultuře v obci patřili ochotníci, dechová
hudba a akce dalších spolků. Co z toho
vydrželo do dnešních časů ve Strmilově?
Základ pořád vychází ze školy, nyní i
z mateřské. Ubylo však učitelů hudby,
zanikli místní ochotníci, zmizela dechová
hudba i některé spolky, ale kultura
nezanikla a myslím, že to s ní není ve
Strmilově tak špatné. Pokusím se o malou
bilanci. Mateřská škola dále účinkuje při
besídkách, na základní škole se děti učí
hrát na flétny a škola přispěla navíc i
nácvikem předtančení na městský ples,
místní YMCA se velmi věnuje dětem
výukou hudby na kytaru, nácvikem
divadel (dokonce i v němčině), letními
tábory atd. Novým střediskem kultury se
stala místní knihovna Viléma Martínka,
která nejen půjčuje knihy, pořádá besídky
s dětmi, ale pořádá i velmi kvalitní
přednášky na různorodá témata a také
koncerty komorní hudby. A jsou tu stále
místní spolky, jako třeba klub důchodců
se svými zájezdy a besedou, svaz žen se

zájezdy a módní přehlídkou, s dětmi
celoročně pracuje Červený kříž a místní
skauti, kteří v létě pořádají tábor, jsou tu
hasiči, rybáři, myslivci a svaz rodičů se
svými plesy a dalšími akcemi a abych
nezapomněl na kulturní komisi třeba čaji
o čtvrté pro starší a pokročilé. V minulém
roce navíc pro mladé bylo vystoupení
skupiny Tři sestry, už dvacátý čaj o čtvrté,
divadelní představení ochotníků ze
Suchdola nad Lužnicí a zejména bych
chtěl pochválit již třetí vydařený městský
ples, který tentokrát nejen tradičně
zahájili žáci a žákyně předtančením, ale i
velmi roztomilé mažoretky z Telče. Na
mnoho akcí jsem jistě zapomněl a
úmyslně jsem nejmenoval všechny ty
v pozadí, kteří všechno zorganizovali a
nacvičili a kteří se většinou uznání
nedočkají, ale nerad bych na někoho
zapomněl.
Myslím si, že ve Strmilově bylo loni
kultury dost a byla pestrá. Co mne trochu
mrzí? Že např. na velmi dobré vystoupení
ochotníků ze Suchdola n/L. přišlo velmi
málo návštěvníků, že ve Strmilově chybí
místní ochotníci a že tu není více
muzikantů,
kteří
by
pokračovali
v dobrých tradicích Strmilova. Tak snad
příště.
Jaroslav Emmer

Kopaná
Opět přinášíme několik informací ze tak její zakončení se vydařilo. Starší žáci
světa okolo fotbalového míče.
společně s dorostenci se opět sešli v Lesní
Nejprve se vrátíme k uplynulé sezóně hospodě u Komorníka, kde proběhlo
2007/2008, která výsledkově nepatřila vyhodnocení uplynulého ročníku a
zrovna k těm nejvydařenějším.
ocenění
jednotlivých
hráčů.
Za
Nejlépe si vedla družstva těch poskytnuté přístřeší a občerstvení patří
nejmladších, starší přípravka i starší žáci
velké poděkování manželům Markovým.
skončili uprostřed tabulky. Horší už to
Před novou sezónou došlo k několika
bylo u dorostu a mužů, kteří shodně změnám. Starší přípravka se letos
skončili předposlední. S výsledky ale nezúčastní soutěže, protože většina hráčů
nekorespondovala předváděná hra. Byla přešla do starších žáků a nové družstvo se
totiž často k vidění pohledná kopaná,
teprve rodí z nových malých fotbalistů.
bohužel bez vstřelených branek, což je ve K žákovskému týmu přišla trojice nových
fotbale dost podstatný nedostatek.
trenérů: Martin Novák, Pavel Lehejček a
Příčin
je
Jan
několik.
U
Kubíček,
dorostu
došlo
kteří se
S tarší žáci 11. 4.
k oslabení kádru.
budou
Hostování u nás
ve Strmilově od 10,00 se Stráží nad Nežárkou
snažit
skončili dva kluci
zapojit
Muži 11. 4.
ze
Studené.
bývalé
v
Dešné
odjezd 13,30
Naopak
na
minižáky
hostování odešel
do hry na
Dorost 18. 4.
Franta Procházka
velkém
v Chlumu u T řeboně odjezd v 8,30
do Slovanu J.
hřišti.
Hradec a Radim Koutný do Dynama Č.
Nového trenéra mají i muži, stal se jím
Budějovice, kam nakonec v létě pan Milan Berka, jehož úkolem bude co
přestoupil. U družstva mužů stálo za nejlépe propojit elán a nadšení dorostenců
slabšími výsledky i to, že za něj stále se zkušenostmi těch starších.
nastupovalo hodně dorostenců a přeci jen
Nyní končí zimní přípravné období, ve
zkušenosti ještě chybí.
kterém se všechna družstva zúčastnila
Přestože sezóna dopadla jak dopadla,
řady halových turnajů. Ať už to bylo

Jarní část sezóny už začíná!

Minifejeton o tvrdé hudbě
Žil byl jeden takový králík. Ráno
vstal, jak už to králíci v králíkárně
dělávají, napil se vody z misky, jak už to
králíci v králíkárně dělávají zchroupl
jednu dvě granule, vytlačil bobek –
prostě jak už to králíci v králíkárně
dělávají. Čas od času zchroupl svůj
vlastní bobek – no prostě jak už to
králíci v králíkárně dělávají.
Vzadu za králíkárnou se ozývaly
divné zvuky docela často: Přihraj! Kam
to kopeš?! Na mě! Jejich branka je ta
druhá…! Ale bylo to tak často, že si
králík zvykl a pokojně vstával, pil
z misky a chroupal granule, jako všichni
ostatní králíci.
A pak přišel den D. Vzadu za
králíkárnou se začaly ozývat zvuky
docela jiné, takové, kterým králík
nerozuměl. Byla půlka července, den se
přehoupl do druhé poloviny a chýlil se
k večeru a zvuky neustávaly, ba byly
stále silnější.
Králík se chystal na kutě – jak už to
králíci v králíkárně dělávají – ale
tentokrát to nešlo. Zvuky za králíkárnou
mu nedaly spát. To byl nářez!
V králíkově malé hlavě se objevovaly
obrazy, kterým nerozuměl – „rum“ ,
„Mydlovary“ , „zelená“ , „kovárna“ ,
„Gambáč“ , „Jevany“ … a do toho všeho
ty strašlivé zvuky, které mu nejen
nedaly spát, ale a nutily ho poskakovat
v rytmu onoho tajuplného dusání.
Až k ránu králík všecek vyčerpán –
natáhl ráfy. No prostě jak už to králíci
v králíkárně dělávají.
( za podnět k napsání fejetonu
děkujeme panu Hojkovi)

v Počátkách, v Kunžaku, v Nové Bystřici
nebo na domácí palubce, tak v těchto
kláních získala naše mužstva mnoho
dobrých umístění a vybojovala hodně
těžkých zápasů.
K úspěšnému
průběhu
všech
mládežnických turnajů ve strmilovské
hale přispěly i firmy Kores Strmilov,
tiskárna RAIN Jindřichův Hradec,
Pražírna kávy Strmilov, dále pan Brach a
skupina Tři sestry. Ti všichni věnovali
ceny pro zúčastněná družstva. Děkujeme!
Muži se v únoru a březnu zúčastnili
turnaje na umělé trávě v Horním Žďáru,
kde sice skončili až na 5. místě, ale sehráli
vyrovnané partie i s účastníky vyšší
soutěže.
Doufejme, že tento ročník bude
úspěšnější, než ten předchozí a že výkony
strmilovských fotbalistů potěší i oči
diváků, kterých se mimochodem schází
čím dál více. A to je na kopané to
nejhezčí, když se baví hráči na hřišti i
diváci v hledišti. Jen tak dál.
Vlastimil Lehejček

Co se děje ve škole
Již delší dobu probíhá oprava bytu ve
škole podle projektu, který byl vytvořen
již dříve. Touto přestavbou vznikne velmi
hezký a prostorný byt, který bude
k dispozici jako školní pro učitele nebo
zaměstnance školy. Byt byl zmenšen o
jednu místnost, která už je před
dokončením a bude využívaná jako
relaxační místnost. Do této místnosti
budeme chodit zejména na hodiny
občanské a rodinné výchovy, při kterých
se hlavně diskutuje, a proto je lepší je učit
v méně formálním prostředí, než je
klasická třída. Nyní zbývá už jen provést
malířské práce a místnost vybavit.
O jarních prázdninách se ve škole opět
malovalo.
Chodby
byly
natřeny
omyvatelným nátěrem, který je odolnější
vůči ušpinění. Dále byla vymalovaná
učebna přírodopisu. V té proběhly i další
změny. Klasická tabule se posunula, aby
vznikl prostor k instalaci interaktivní
tabule. To je takové zařízení, které
kombinuje běžně popisovatelnou tabuli a
velkou dotykovou obrazovku. Projektor
promítá obraz z počítače na povrch tabule
a přes ni se může prstem, speciálními
fixy, nebo dalšími nástroji ovládat
počítač,
vyhledávat
a
zobrazovat
informace z Internetu, nebo promítat
videozáznam apod. Napsaný text se
z tabule uloží přímo do počítače, odtud je

možné vše poslat dál elektronickou
poštou nebo vytisknout. (Další informace
o interaktivní tabuli můžete získat na
stránkách www.avmedia.cz.)
Škola již dostala nový rozpočet na rok
2009, v němž byl opět snížen objem
peněz na nákup učebnic a učebních
pomůcek. Pro nás to znamená, že
nemůžeme nakoupit nové učebnice, pouze
budeme vyměňovat ty, které jsou
v dezolátním stavu. Z tohoto důvodu
bychom velmi přivítali příspěvky od
sponzorů na tyto výdaje.
Každý rok probíhá zápis žáků do 1.
třídy a naopak žáci 9. třídy si podávají
přihlášky ke studiu na střední škole.
K zápisu v letošním roce přišlo 18 dětí,
z toho 13 dětí nastoupí do školy a rodiče 5
dětí žádají o odklad školní docházky.
Z toho vyplývá, že příští rok bude 1. třída
početně dost malá. Ovšem díky tomuto
nižšímu počtu budou pro děti vytvořeny
lepší podmínky pro výuku. Paní učitelka
bude mít více času na to, aby se
individuálně věnovala všem dětem. A to
je, myslím, hodně dobrá zpráva pro
všechny rodiče budoucích prvňáčků.
Žáky 9. třídy v letošním roce potkala
změna v systému přihlášek na střední
školy. Každý si mohl podat maximálně 3
přihlášky. Ve většině škol se nekonají
písemné přijímací zkoušky, a tak se

nejvýraznějším kritériem stává prospěch
ze ZŠ, případně se zohledňuje ještě
výstupní
hodnocení
či
účast
v olympiádách a dalších soutěžích. Nově
je také zaveden systém zápisových lístků.
Po přijetí žák předá zápisový lístek na
střední školu, ale ještě jednou má právo
jej přesunout na jinou školu.
V příštím školním roce dojde i k
obměně učitelského sboru. Za odcházející
učitele nastoupí dvě nové paní učitelky.
Ludmila Plachá

Jarní koncert
Jindřichohradeckého
komorního orchestru se blíží!
Doufám, že jaro už máme za dveřmi,
brzy se všechno zazelená, rozkvete a my
budeme mít radost z delších dnů a
teploučka. Sluníčko nás všechny nabije
pozitivní energií a optimismem. V tento
krásný čas se určitě mezi vámi najdou tací,
kteří se rozhodnou zpříjemnit si odpoledne
hudbou.
Pro tuto jarní příležitost si pro vás opět
chystáme nové skladby, které snad potěší
posluchače všech věkových kategorií.
Tentokrát se snažíme přichystat opravdu
velmi pestrý program. A kde se společně
sejdeme? Koncert se uskuteční v sále
Beseda KD ve Strmilově. Tentokrát za
vámi přijedeme

v neděli 19. dubna
a začátek bude v 18.00
Už nyní se k vám všichni členové těší,
protože koncerty u vás mají vždy velmi
pohodovou a přátelskou atmosféru.
Za JHKO Ludmila Plachá

25. května

Láska brány otevírá

začátek od 17,00

Hudebně zábavný pořad – všichni jste srdečně zváni do sálu Beseda!

Beseda s Dudkem
20.3.2009 se žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Strmilov zúčastnili besedy s ilustrátorem
dětských knížek Adolfem Dudkem.
Besedu zorganizovala vedoucí místní
knihovny Vlasta Vondrušová, které tímto

moc děkujeme.
Povídání s panem Dudkem bylo nejen
zajímavé, poučné, ale i plné překvapení.
Děti byly nadšené a už se těší na další
setkání.

Obrázky z besedy najdete ve
fotogalerii na webových stránkách školy
www.zsstrmilov.cz
Iveta Jandová

Přijďte si s námi potrápit mozkové závity při hledání
známých i méně známých míst ve Strmilově!!!

11. dubna od 14,00 hod.
na Kynologickém cvičišti
zvou Vás Skautský oddíl a Kynologický klub

Pátrání bude zakončeno opékáním buřtů!
Špekáčky a dobrou náladu s sebou!

CYKLO SPORT Hájek
Vás srdečně zve na
závody horských a trekkingových kol pro
hobby jezdce a neregistrované

Liga 2009
Náměstí ve Strmilově

26. 4. 2009
Závod je určen nejširší veřejnosti a bude
doprovázen kulturním programem

Vás srdečně zve na tradiční

Velikonoční hru mládeže,
tentokrát na kombinované loutko-herecké, občas
lidsko-herecké a jednou zvíře-herecké představení

Nápady svaté Kláry
sepsané podle stejnojmenné knihy Pavla Kohouta

na Bílou sobotu, tedy

00

11. dubna od 19,

Těšíme se na Vás!

8. května
Všichni jste srdečně zváni na
tradiční průvod pořádaný při příležitosti
konce II. světové války.

Odchod z Náměstí ve 21,00
Průvod bude zakončen ohňostrojem!

Bohoslužby o Velikonocích
Velký
Pátek
kostel sv. Jiljí
evangelický
kostel

YMCA Strmilov

17,00

Vstupné dobrovolné, leč potřebné!
YMCA Strmilov srdečně zve všechny děti, ale i jejich
rodiče na tradiční oslavu

SVÁTKU MATEK

V sobotu 9. května od 15,00
jsou na zahradě evangelické fary pro děti připraveny soutěžní
hry a při maminky i tatínky malé pohoštění.

Bílá
Sobota

Boží hod
Velikonoční

Pondělí
Velikonoční

19,00

8,00

8,00

10,00

Motorkáři Strmilov zahajují sezónu!
S prosbou o Boží ochranu na silnicích v celém
roce zahajujeme při

MOTORKÁŘSKÉ
BOHOSLUŽBĚ
V evangelickém kostele

17. května od 11,30

Všichni jsou srdečně zváni na
Náměstí ve Strmilově
Kácení máje Den dětí
30. května od 19,30

reprodukovaná hudba a taneční parket

31. května od 14,00

V případě nepřízně počasí se obě akce posouvají o jeden týden – na první víkend v červnu!!!

Držte nám palce!
Strmilovští červonokřižáčci vyráží na závody. Už půl roku se na místní
ZŠ učí první pomoc a za pár týdnů vyrazí na své první závody. Už se
naučili ošetřit zlomeninu ruky, stabilizovat bezvědomého a pomoci při
astmatickém záchvatu a KPCR, tedy nepřímou masáž srdce a dýchání
z úst do úst, které se učí na školní výcvikové loutce – „Andule“ .
Na začátku června je pak čeká „OSS“ , tedy Okresní studijní středisko
v Lomech u Kunžaku, kde budou první pomoc studovat celý týden.
Lektorky Červeného kříže Klára Pecharová, Lenka Adamová,
Iveta Holcová, Kateřina Štěrbová a Ivana Janíková

Co se děje na Náměstí?!
Chcete vědět, co se zrovna děje na
Náměstí ve Strmilově? Nic
složitého! Zapněte počítač, připojte
se na internet a najděte
http://web.strmilovsko.cz/webkamera.php

On-line webová kamera vám to poví!

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a
někdy lhala.
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly
vedle sebe, a že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom jim smí položit jedinou společnou otázku.
Princ chvíli přemýšlel a pak se zeptal:
„Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed ?“
- princezna sedící vlevo odpověděla: „Anežka.“
- princezna sedící uprostřed odpověděla: „Berta.“
- princezna sedící vpravo řekla „Cecílie.“
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal.

Která z princezen je pravdomluvná Anežka? Odpověď je možno přečíst pomocí zrcadla
Odpovědný redaktor J. F. P echar, obrázky Z. Honzal, P očet výtisků 500 ks. P ovoleno Min. kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. P echar, tisk MěÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno v úterý 7. 4. 2009, příští číslo začátkem června 2009

