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Jaroslav Svěcený ve Strmilově
Vystoupení předního českého houslového
virtuose, Jaroslava Svěceného ve strmilovském kostele sv. Jiljí, doprovodila na cembalo Jitka Navrátilová. Téměř zaplněný kostel viděl a hlavně slyšel díla starých mistrů:
Georg Friedrich Händel: Sonáta F dur, Adagio, Allegro, Largo, Johann Sebastian Bach:
Air, Antonio Vivaldi: Sonáta č. 4 d moll, Preludio. Andante, Corrente. Allegro, Adagio,
Giga. Allegro, Jaroslav Svěcený: Chrámová fantasie, Arcangelo Corelli: Sonáta č. 12

„La Folia“, Giuseppe Tartini: Sonáta g-moll „Didona abbandonata“ Affettuoso, Presto, Allegro, Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 5,
Andante, Allegro ma poco, Gavotta. Gratioso, Allegro assai, Jan Benda: Grave, František Benda: Larghetto a Allegro ze Sonáty
A dur. Namísto tištěného programu jsme
se dohodli s mistrem na slovním představení jak autorů, tak skladeb. Tento způsob
byl pro posluchače poutavější a zajímavější. Koncert navštívila i herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková, která připravuje nový program s panem Svěceným.
Po skončení koncertu jsme měli možnost si
z umělci popovídat.

Jaroslav Svěcený – soudní znalec a houslový virtuos.
Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů
a výraznou osobností české hudební scény.
Jeho sólistická dráha začala již v době studií
na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka
Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných
světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Jaroslav Svěcený je proslulý
popularizátor houslové hry, zejména jeho
televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin. Početné koncertní turné a festivalová
vystoupení Jaroslava Svěceného obsáhla
USA, Kanadu, Mexiko, Brazílii, Chile, Rusko, celou Evropu, Turecko, Izrael, Egypt, Alžír, Lybii, Maroko. Libanon, Jordánsko, Sýrii,
Spojené arabské emiráty, Saudskou Arábii, Indii, Pákistán, Indonésii, Thajsko, Filipíny atd. Jaroslav Svěcený doposud natočil 44 CD s díly světových a českých autorů,
za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek. Jako první český houslista nahrál kompaktní disk pro SONY CLASSICAL.
V roce 1996 mu byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí
uměleckou činnost a od té doby získal celou řadu dalších ocenění - např. v roce 2010
na Pražském hradě, kde z rukou hlavy státu
převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky či v únoru 2016 v Chile na mezinárodním hudebním festivalu ve Frutillaru. V roce
2008 byl Jaroslav Svěcený jmenován soudním znalcem v oboru smyčcové hudební
nástroje a jako expert se stále více uplatňuje v mezinárodním kontextu. Více jak dvacet pět let spolupracoval či spolupracuje
s interprety různých žánrů na společných
projektech, což považuje za nesmírně důležité pro propagaci klasické hudby mezi
mladou generací. Jedním z nejvýraznějších
počinů v této oblasti je projekt Vivaldianno,
na jehož zrodu se před 13 lety podílel spolu
s rockovým hudebníkem Michalem Dvořákem (legendární skupina Lucie).
(Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Jak se vám hrálo ve Strmilově?
Měl jsem trochu obavy, zda vše stihnu. Včera jsem hrál v Německu na festivalu a končili jsme hluboko v noci. Ráno cesta do Prahy,
vyzvednout Jitku Navrátilovou a hned odjezd sem do Strmilova. Přijeli jsme dvě hodiny před začátkem koncertu, nástroje se
musí aklimatizovat v prostředí kostela. Měli jsme dostatek času si prohlídnout jak náměstí, tak i samotný kostel. Je znát kvalitní
akustika a mistrovské stavební umění v kostele. Prostředí se nám velice líbí a máte i krásné náměstíčko. V kostele bylo chladno ale
zima nebyla, hrálo se dobře. Máte tu i skvělé publikum. Jsem rád že kostel využíváte
i k menším akcím. Škoda že správně nefungují vaše varhany.
Pro koho je určen váš koncert?
Koncert je určen pro všechny milovníky vážné hudby. Chtěli bychom ukázat hru na staré nástroje ve vztahu k hudbě starých mistrů.
Správně jste zvolil komentovaný program,
namísto tištěného seznamu skladeb. Rád
pohovořím o starých mistrech, a i nástroje na které hraji stojí za představení. Diváků
přišlo hodně, trochu mě mrzí že mladá generace dala přednost místní diskotéce, něž
komornímu poslechu starých mistrů v kostele sv. Jiljí.
Vedle vás leží dvoje housle, jsou drahé?
Nejvzácnější housle mohou stát statisíce či
miliony korun. V případě Stradivariho i miliony eur. Housle, které máme vedle sebe můžeme ohodnotit na několik stovek tisíc a milionů. Jsou prakticky neprodejné, i kdyby je
někdo ukradl nemůže je prodat. Odborníci
vědí, čí jsou a pro amatéry se nevyplatí.
Na jaké housle byste si chtěl zahrát?
Rád bych si zahrál na housle, které se jmenují Messiah (Mesiáš) a vyrobil je Antonio Stradivari v roce 1716. Mám přátele mezi soukromými sběrateli a za ty roky jsem si u nich
vybudoval důvěru. Ta je v tomto případě klíčová, protože jen na dobré slovo vám nikdo

takhle drahé housle nepůjčí. Letos jsem navštívil v americkém Portlandu výstavu houslí
a na všechny jsem si mohl zahrát. Šlo asi o 40
nástrojů od konce 17. století až po rok 1940.
Byl to velký zážitek. Housle totiž poznáte
hlavně tak, že je držíte v ruce. Je spousta věcí
a různé detaily. Housle potřebují stálou vlhkost, velké sucho jim dlouhodobě neprospívá. Výrazné teplotní výkyvy také nejsou žádoucí, při dlouhodobé nečinnosti nástroje
je dobré povolit struny. Housle ale nejsou
křehké, jak by se mohlo zdát. V minulosti se
na ně hrálo ve studených zámeckých a chrámových prostorách nebo v létě v horku venku a vydržely celá staletí.
Jaké máte rodinné zázemí?
Moje manželka Monika vede koncertní
agenturu Subiton spol. s.r.o.. Sjednává koncerty, pořádá festivaly a stará se o rodinu.
Společně máme dceru Julii (24) která nám
dělá radost. Vyhrála Mezinárodním rozhlasovou soutěž Concertino Praga v oboru housle.

Zprava: J. Navrátilová, J. Svěcený, Z. Žádníková, P. Vinkler
Zdeňka Žádníková – herečka, spisovatelka, autorka komponovaných pořadů.
Paní Žádníková, co vás přivedlo do Strmilova?
S panem Svěceným se známe dlouho. Dnes
jsem měla autorské čtení v Táboře, a tak
jsme se domluvili, že zhlédnu celý program
pana Svěceného a Jitky Novotné. Autorské
čtení mé knihy pohádek se protáhlo a já

jsem nestihla začátek. Přesto jsem viděla,
a hlavně slyšela větší část koncertu. Výborná
akustika a velmi pěkné prostředí mě překvapilo. Připravujeme nový koncertní program,
který budu režírovat a doufám že budeme
mít možnost představit tento program i výbornému strmilovskému publiku.
Co nám povíte o Dejvickém divadle?
Dejvické divadlo je moje srdcová záležitost,
hraji zde již 22 let. V posledních letech je Dejvické divadlo velmi populární a sehnat lístky na všechna představení je potíž. Z kolegů,
kteří hrají v Dejvické divadle mohu jmenovat např. Simona Babčáková, Martha Issová, Lenka Krobotová, Hynek Čermák, Miroslav Krobot, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl,
Martin Myšička a mnoho dalších. Zahrála
jsem si krásné role a je zde i velmi dobrá parta. V roce 1996 jsem krátce působila na jihu
Čech v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. V televizi i ve filmu jsem si zahrála
mnoho pohádkových rolí. Čtenáři mě mohou znát i ze dvou seriálů TV Prima, Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. Studuji hru
na příčnou flétnu u profesorky Magdaleny
Bílkové a moc se těším Na spolupráci s Jaroslavem Svěceným.
Jak stíháte při své umělecké činnosti péči
o rodinu?
Jak víte jsem matka čtyř dětí. Můj muž je plně
zaměstnám je ekonom a sportovec. Často to
bývá šrumec, ale mám šikovné děti a často
se ty starší starají o ty mladší. Chce to dobře
plánovat a nezatěžovat se drobnostmi. Klid
a spokojená rodina je základ štěstí. V poslední době jsem se věnovala spolu s manželem
naší nadaci. Naposledy jsme změnili k nepoznání dětské psychiatrické oddělení v pražské motolské nemocnici, chystáme projekt
na pardubické chirurgii a v břeclavské nemocnici. „Jsem ráda, že už nadační fond nepotřebuje můj obličej, funguje sám díky výsledkům naší desetileté práce a má stabilní
sponzory, kteří jsou dnes i mými přáteli.
Petr Vinkler

Nejlepší přátelé
Nejlepší přítel člověka, říká se, je pes, pro
někoho kočka. Ty němé tváře nás bezvýhradně milují, ať uděláme cokoliv (na rozdíl od našich bližních). My je také milujeme,
Češi jsou prý na předních místech v chování domácích mazlíčků v Evropě.
Ale oplácíme jim tu lásku adekvátně, rozumíme jim? Znám velké psy, chované v panelákových bytech, kteří čekají celý den,
až se páníček vrátí z práce. Nebo malé pejsky, kteří by měli být v bytě a chodit na procházky, jak tráví celé dny, i v mrazech na zahradách. A páníčci si myslí, že když je v noci
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nechají v garáži, že je všechno v pořádku,
a to někdy nemají ani pořádnou podložku!
Kam se poděly boudy?
Pes si boudu zadýchá a může vyběhnout.
Neumí je už nikdo postavit, nedají se koupit?
A co kočičky? Zase extrémy, kočky v panelácích zavřené, které se nedostanou ven
a kočky nekontrolovaně se množící, hladové, které pobíhají po našich vesnicích
a městech.
Bývalo zvykem, že kočka jako užitečný tvor
bývala člen rodiny, za což se odvděčova-

la chytáním myší. Měla svoje místo v domě, nebo ve stodole, vyříznutým okénkem
mohla kdykoliv vyběhnout ven, což jako
noční tvor potřebovala k životu.
A koťata (jak nehumánní) se topila! Je humánnější nechat hladové kočičky bez pomoci? Dnes je možné, nechat kočky kastrovat, nebyla by to lepší možnost?
Zdá se, že lidé ztratili selský rozum, a to bohužel nejen ve vztahu k našim němým přátelům. Myslete na ně zvlášť teď v zimních
měsících.
Jarmila Kaprálová
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Něco málo z místní historie
Část druhá.
V této části si povíme něco o místních
částech. Nejen pamětníci je asi znají, ale
zkusíme si je přiblížit z hlediska vzniku a významu. Některé části jsou známé
pouze z ústní tradice, některé se zachovaly přímo v názvu ulic.
Začneme od Kunžaku - tedy Kunžatecká (správně by mělo být Kunžacká) ulice je nazývána Pazderny. Toto označení
pochází od slova pazdeří - tedy dužiny
ve stoncích rostlin, ze kterých se získávají
textilní vlákna například konopí nebo len.
Domy, kde se vláknina sušila se nazývaly
pazderny. Toto označení je tedy odvozeno od zdejší tkalcovské tradice. Pazderny

tě před pár lety v něm byla takzvaná černá kuchyně, což by odpovídalo jeho stáří.
Obvykle bývaly ve 13. století trhové vsi
opevněny. Strmilov evidentně byl trhovou vsí, jak jsme již uvedli.
Nalevo od Pivovarské ulice je oblast zvaná Polsko. Nevím, jak tento název vznikl,
snad od dávných obyvatel této části Strmilova. To mi připomíná pověst o polském šlechtici Strumilovi, který měl snad
Strmilov založit, což nemá reálný základ,
jak jsem uvedla v první části o vzniku názvu městečka. Podle pověsti, v čísle 224,
měl čert pohodit při úleku ze zvonění
kostelních zvonů, kámen, a v něm nechal
otisky kopyt.

končí u můstku přes Hamerský potok Napravo od Pazderen, za můstkem, je místo
jmenované Zájezek nebo Nad zájezkem .
Tento starý výraz - zájezek (za jezem) znamená zásobárnu vody pro potřeby mlýna. Místu se také říká Ve mlejně - nynější
budova před časem zaniklé hospody nezapře svůj původní účel - tedy, že bývala
mlýnem.
Nad ním stoupá Brana, jak jsem uvedla v první části, jedná se asi o původní
název, který vznikl v době, kdy měl být
Strmilov opevněný, čemuž nasvědčuje
i zmínka o salakvardě - strážnici, celnici.
Této skutečnosti také odpovídají zbytky
zdí napravo od Zájezku nad Hamerským
potokem a na části Pivovarské ulice. Dům
č. 248 byl možná strážní domek. Je postavený v předpokládaném opevnění a ješ-

Pivovarská ulice - Strmilov měl právo várečné, pivovar byl založen roku 1570 a byl
v provozu až do roku 1936. Stál na místě
dnešních autobusových garáží a část se
dvorem na místě domu Pivovarská 386.
Pivovarskou ulicí dojdeme na Obciznu,
což znamená obecní pastviny, tedy pastviny, které patřily obci.
Dnešní Obciznu protíná kopec zvaný Havlák, jehož název se mi nepodařilo vysvětlit. Snad pochází od jména dávného
vlastníka domu Havla.
Nalevo od Obcizny se říkalo Ve volší, což
zřejmě souviselo s olšovým porostem.
Příhon znamenal také obecní pastviště,
někde se říká náhon, protože se jím naháněl dobytek na pastvu.
Nivka - Na nivce zmiňována k roku 1463
a dělila se na honce. Původně se nazýva-

la Niva Nesybova, později Niva Jelínkova.
Nesyba, někde psáno Neschyba ze Suchdolu nebo podle německé výslovnosti Nešiba měl být šlechtic, snad zeman
(v domě se našel erb, který se bohužel
nedochoval). Další majitel statku se jmenoval Krbec, po něm dům vlastnila rodina Jelínkova (nyní Jankovští). Rodová
spřízněnost nebyla genealogicky prokázána.
U staré cihelny, Hlinišťata, bývala podle
písemných pramenů cihelna „od nepaměti“.
Šejby, znamená místo vymýcené, část je
zastavěna, větší část se týká pozemků tohoto názvu, o kterých budu psát v příštím čísle.
Nad Kamenitým - místo plné kamení, stával tam kamenolom.
Z míst, patřících dnes k městu uvedu
snad ještě samotu - zvanou Amerika.
Tento název je obvyklý u nově vzniklých
částí obcí, inspirovaných objevem Nového světa.
A z obydlených oblastí ještě - U svatého
Ondřeje, kde podle historiků měl stát původní Strmilov.
A vrátíme se do centra obce. Název Dlouhá ulice není nutné vysvětlovat a jak jsem
uvedla v předchozí části, stával v ní ve 13.
století špitál.
Na náměstí se uvádí nejstarší dům číslo 68, kde snad bývala hospoda na solné
stezce, když ještě Strmilov nestál a všude
byly hluboké lesy (cituji). Stezka vedla dále kolem hájenky a přes Šejby k Jihlavě.
Po uzávěru minulého čísla časopisu jsem
se dozvěděla zajímavou teorii, a sice, že
původní kostel na náměstí byl dřevěný a byl snad starší než novorománský
Sv. Ondřej.
Tato informace je jen z ústního podání
pamětníků a odporuje názorům historiků
o vzniku bývalého a nynějšího Strmilova.
Ke staré zástavbě patří také Černá ulice,
dnes Jiráskova, pojmenovaná po hospodáři Černém.
A dále ulice Studenská, původní název
byl krátce vystřídán názvem Wilsonova
třída.
Poslední jmenuji Podolí, obvyklé označení míst pod kopcem, dnešní ulice Pod farou.
Tím jsem snad vyčerpala výčet ulic a míst
původního Strmilova.
V další části se podíváme na označení
míst mimo městskou zástavbu v katastru
našeho města.
Jarmila Kaprálová
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017/2018
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STRMILOV, FARNÍ KOSTEL SV. JILJÍ

EVANGELICKÝ KOSTEL

Čtvrtá adventní neděle

Předvečer v sobotu 23. 12. 2017

16:30 hod.

Slavnost Narození Páně

Ne 24. 12. 2017 (mše „v noci“)

20:00 hod.

Po 25. 12. 2017 (Boží hod vánoční)
– celebruje Mons. Pavel Posád

9:30 hod.

Svátek Svaté Rodiny

Ne 31. 12. 2017

8:00 hod.

Slavnost Matky Boží P. Marie

Po 1. 1. 2018

8:00 hod.

Slavnost Zjevení Páně

Ne 7. 1. 2018 (přesunuto z 6. 1.)

Svátek Křtu Páně

Út 9. 1. 2018 (přesunuto ze 7. 1.)

8:00 hod.
16:00 hod. (farní kaple)

Kéž Vás o letošních Vánocích naplní pokoj a radost, kterou přináší Ježíš všude tam, kam jsme ochotní
jej přijmout – i kdyby to měla být třeba „jen“ stáj! Požehnaný nový rok 2018 přeje
P. Jozef Gumenický, administrátor farnosti

24. 12. v 10:00 hod.
4. Neděle adventní bohoslužby
25. 12. v 10:00 hod.
Boží hod vánoční bohoslužby
1. 1. 2018 v 10:00 hod.
Novoroční bohoslužby
17. 12. v 15:00 hod.
Vánoční hra s názvem
Vánoce na pumpě,
kterou si pro nás připravily děti
z biblických kroužků.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
opět se blíží Vánoce a konec roku. Kdykoliv slyšíme slovo
Vánoce, zmocňuje se nás zvláštní nálada. Vynořuje se
představa vánočního stromku ozářeného svícemi a kolem něj jsou všichni ve zvláštní slavnostní náladě.
Dnes v tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah
člověka k člověku, vzájemnou důvěru, pochopení
a úctu. Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou
pohodou, jako právě Vánoce.

Běh života se ale stává příjemnějším a snadnějším ne jenom velikostí a hodnotou vánočních dárků ale hlavně
přítomností dobrých lidí a přátel. Člověk, který prožívá
upřímně krásu Vánoc, dovede dát také lásku a dovede pochopit problémy a strasti druhých.
Vraťme svátkům radosti a pohody onu sílu, která lidstvo
spojovala od nepaměti pocitem spokojenosti, štěstí, radosti a krásou života.
Vám všem, kteří právě čtete tyto řádky přeji z celého srdce
právě tuto pohodu, spokojenost a štěstí.

Nakonec bych vám všem chtěl jménem svým i jménem
vedení města Strmilov upřímně poděkovat za vše, čím
jste přispěli ke zvelebování svého okolí a za aktivitu
v kulturní, sportovní a všech dalších oblastech veřejného života.
Ještě jednou vám všem přeji krásné a požehnané prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a úspěšné
a šťastné vykročení do nového roku 2018.
Jaromír Krátký,
starosta města Strmilov

Modrá ruka, kterou vám MESADA, z. s., podává
Je možné, že symbol naší organizace máte
v povědomí, ale vlastně nevíte, čím se organizace MESADA, z. s, zabývá? Tak nám dovolte se představit…
Slovo „mesada“ ve španělštině znamená
„podpora“… A stejně jako správná španělská
žena tančí flamenco s vášní a rytmem i organizace MESADA, z. s., poskytuje služby s úctou
a naše kořeny vyrůstají z organizace Rytmus
o.s., která se zabývá podporovaným zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných.
Zaměstnání, uplatnění, kariéra osob se
zdravotním znevýhodněním – to je i dnes
naším velkým tématem. V současné době
nabízíme účast v projektu Cesta ke změně, reg. číslo: CZ.03.48/0.0/0.0/16_053/00
04128. Díky referencím, z předchozích obdobných projektů, věříme, že můžeme pomoci s vytvořením si představy „co vlastně
chci dělat“ a následně hledat, najít a udržet
si zaměstnání. Pomáháme nejen radou, případnou asistencí na pracovišti, ale i možností čerpat finanční příspěvek na mzdu
účastníka projektu.
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Naším velkým tématem je tedy zaměstnávání, ale protože chceme, aby si ani v ostatních oblastech života naši uživatelé nemuseli říkat „je to pro mě jak španělská vesnice“,
poskytuje i jiné služby.
Snažíme se zdravotně a sociálně znevýhodněné podpořit „tančit životem“ podle jejich
představ a možností. A to tak, aby dokázali
vést domácnost, získali a udrželi si zaměstnání, uměli se chovat v různých společenských situacích, trávili volný čas dle svých
přání, zvládli vyřizovat úřední záležitosti,
byli v kontaktu se svými blízkými atd.
Stejně jako taneční mistr učí své svěřence
základním krokům, např. důvěře v partnera,
sebevědomí, orientaci a kontaktu s ostatními, i my podporujeme naše uživatele v těchto schopnostech a dovednostech – toto vše
je součástí služby sociální rehabilitace. Je
pro nás důležité, aby naši uživatelé cítili respekt a důvěru. Věděli, že jim je služba poskytována zdarma a konkrétní spolupráce
se odvíjí od jejich potřeb a přání – společně
ji „šijeme na míru“.

Další bezplatnou službou MESADY, z. s., je
Aktivní senior. Jedná se o sociálně aktivizační službu, kde si senioři z Jindřichova Hradce,
společně s ostatními nebo sami s pracovníkem, trénují paměť, cvičí, účastní se besed,
učí se novým dovednostem (např. práce
na počítači), řeší běžné životní situace (dluhy,
nárok na kompenzační pomůcky atd.).
Již zpoplatněná služba osobní asistence
pomáhá lidem, kteří z důvodu věku, nemoci nebo postižení potřebují péči druhé osoby jako pomoc s oblékáním, hygienou, doprovody na úřady či k lékaři. Zkrátka chtějí
co nejdéle zůstat doma a nemuset využít
žádnou pobytovou službu (např. domov
pro seniory).
Pokud Vás zaujal projekt Cesta ke změně,
služba sociální rehabilitace, Aktivní senior
či osobní asistence, neváhejte naši modrou
ruku přijmout a obraťte se na nás.
Kontakty:
www.mesada.eu, jhradec@mesada.eu
telefon: 384 321 513
adresa: Růžová 30/II, 377 01 J. Hradec
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Deset let s KRAFT Strmilov
Deset let pro vás pořádáme kulturní akce.
Za toto období vystoupilo a zahrálo 24 skupin nebo interpretů. Přivítali jsme ve Strmilově i dva „Zlaté slavíky“. Pro pořádání koncertů jsme využili 7x fotbalové hřiště, 5x
kulturní dům, 3x sportovní areál, 2x kostel
sv. Jiljí, 2x jídelnu ZD, 1x kinosál a jednu akci jsme uspořádali v nedalekém Jilmu. Začali
jsme v roce 2007, kdy nám předseda fotbalového oddílu na otázku, zda nám propůjčí na koncert fotbalové hřiště, odpověděl,
že tam nemáme co zkazit. První ročník jsme
si chtěli vyzkoušet pořádání koncertů, oslovili jsme Wabiho Daňka. Přišlo 340 diváků,
a před hlavním koncertem se mohla představit strmilovská „Malá katastrofa“. Velká
zatěžkávací zkouška přišla o rok později.
Oslovili jsme skupinu TŘI SESTRY, a oni pocítili povinnost odčinit škody, které napáchali v kulturním domě při svém prvním kon-

tilo se počkat. Po koncertu následovala autogramiáda a neplánovaná beseda v hotelu Komorník. Velmi zajímavé vyprávění jak
Jana i Václava skončilo až po půlnoci. V letech 2014 a 2015 jsme vyhověli přání našich
starších členů a postupně jsme pozvali soubory, které znáte z TV Šlágr. První byla VESELÁ TROJKA Václava Kršky. Velký zájem nás
překvapil a přidali jsme i odpolední koncert

dy jsme se obrátili na špičkového houslistu Jaroslava Svěceného, kterého jste mohli
slyšet 30. 9. 2017.
Vůbec největší koncert ve Strmilově proběhl letos v srpnu. Po letech, kdy jsme složitě
obvolávali manažery různých skupin i umělců a přesvědčovali je, že koncert ve Strmilově pro ně nepředstavuje žádné riziko, se
situace otočila, v listopadu roku 2016 nás
kontaktovala skupina DIVOKEJ BILL se slovy: „Pořádáme turné a rádi bychom si zahráli i ve Strmilově.“ Nejprve jsme tuto nabídku
dlouze zvažovali, ono pořádání tak velkého koncertu, který je navíc součástí již naplánovaného turné, je velmi náročné co do
plánování i zodpovědnosti. Nakonec jsme
na nabídku kývli a vyplatilo se. Poprvé byla
překročena hranice tisíce diváků a přišlo dokonce přes 2 000 diváků, což je náš rekord!
Všechny akce pořádáme za podpory Města

Divokej Bill

Richard Krajčo
certu ve Strmilově v roce 1991. Skupině se
ve Strmilově zalíbilo a čtyřikrát se vrátili. Na
první koncert v roce 2008 přišlo okolo 800
diváků a byla to pro nás zkouška ohněm.
Vytočili jsme 40 sudů, prodali 30 kg uzenin.
V roce 2009 přijal pozvání Richard Krajčo a
jeho skupina KRYŠTOF, nepotřebovali ani
pyrotechniku. Při jejich vystoupení oblohu protínaly blesky. Vypadalo to sice efektně ale bylo to nebezpečné. Dodnes diváci
vzpomínají i na závěr večera, kdy vystoupil
KABÁT Revival i se slepým bubeníkem. Po
sedmi letech jsme opustili prostředí fotbalového hřiště, na jehož úpravu a zkvalitnění
jsme přispívali z výnosů koncertů. Prostředí
okolo nových kabin a hasičského cvičiště,
jsme poprvé vyzkoušeli v roce 2015. Pozvali jsme místní skupinu KULHAVEJ ORFEUS
a dva kvalitní revivaly. První Mikulášskou
zábavu jsme uspořádali v kulturním domě v Jilmu. Další dva roky jsme se dohodli
s místním ZD a ve zdejší jídelně jsme uspořádali Mikulášskou zábavu. V roce 2013 jsme
v místním kulturním domě uspořádali koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily. I přes
hodinové zdržení se koncert vydařil a vypla-

abychom uspokojili přes 500 diváků. Do kulturního domu přijela následně MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA a dívčí duo PIŇAKOLÁDA. Obě dívky besedovaly dlouho po večeři
a po půlnoci i zazpívaly. V rámci naší kulturní činnosti jsme chtěli využít i místní kinosál.
Tam jsme pozvali známého písničkáře a baviče Václava Koubka. Ukázalo se, že ve Strmilově tak známý není. Na jeho pásmo písní
a veselého povídání přišlo pouze okolo 100
diváků, všichni se náramně bavili.

Václav Neckář
Po dlouhém jednání se nám podařilo uspořádat koncert vážné hudby, ve strmilovském kostele sv. Jiljí vystoupil kytarový
mág Lubomír Brabec a zpěvák Daniel Hůlka. Jejich recitál v potemnělém kostele vidělo téměř 400 diváků. Musíme poděkovat
místní farnosti za vstřícný postoj a pomoc
při pořádání koncertů v kostele. Pro velký
úspěch tohoto koncertu jsme se rozhodli uspořádat v kostele koncert kytaristky a
zpěvačky Lenky Filipové. Bohužel pro nemoc paní Filipové byl koncert přesunut na
rok 2018. V rámci hledání adekvátní náhra-

Tři sestry
Strmilov, TJ Jiskra Strmilov i strmilovských
hasičů. Pořádání akcí je finančně velmi náročné, proto jsme vděčni i za podporu od
místních firem (Kovopor, Nezdara, Sedlák,
Stagra, Tecnocap, hotel Komorník, penzion
Kubák). Pokud se nám akce podaří a vytvoříme „zisk“ rozdělíme ho zpět. Za celou dobu jsme podpořili TJ Jiskra Strmilov částkou
cca 230 000,- Kč (nákupem materiálu, plány na klubovnu, úpravy travnatých ploch
atd). Hasiče Strmilov jsme podpořili částkou cca 15 000 Kč. Na opravu a údržbu kostela jsme věnovali 17 000,- Kč. Poslední dva
roky podporujeme naše nejmenší fotbalisty a zveme do Strmilova kvalitní a známé
trenéry. Svůj ukázkový trénink a následně
besedu zde předvedli František Straka a v
letošním roce Martin Frýdek. Motto našeho občanského sdružení je: podpora sportu a kultury ve Strmilově. Dnes se ohlížíme
za desetiletou podporou kultury ve Strmilově. Bilancujeme a když se tak ohlédneme,
nemáme se za co stydět. Plány do budoucna máme ale nechceme to zakřiknout, včas
se dozvíte…
Váš KRAFT Strmilov o.s.
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Spolky

Žákovský fotbal ve Strmilově
Protože je dětí v žákovském fotbalu málo, vytvořili jsme společenství s TJ Kunžak. Hrají s námi také děti ze Studené. Již třetím rokem
hrajeme 1. A třídu krajského přeboru, jak starších, tak mladších žáků. Domácí zápasy hrajeme střídavě ve Strmilově a v Kunžaku. Během
zimní přestávky pořádáme ve Strmilově i v Kunžaku pro každou věkovou kategorii halové turnaje. Na závěr fotbalové sezóny se ve Strmilově pro mladé hráče koná Fotbalová akademie za účasti trenérských legend. Rád bych poděkoval těm, kteří se na fotbalovém dění
podílí. Děkuji klukům za předváděnou hru. Děkuji také městu Strmilov za podporu. Na závěr mi dovolte popřát všem krásné vánoční
svátky, v novém roce mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Miloš Sedlák

Starší žáci - podzim 2017
Horní řada z leva: trenér Pavel Marek, Filip Kučera, Matěj Lacina, Vojtěch Kupec, Adam Přikryl, David Razima, Jan Marek, Petr Nejezchleb,
Matyáš Král, trenér Miroslav Beránek
Dolní řada z leva: Jakub Maršík, Vít Kučera, Daniel Bula, Marek Nesporý, Ondřej Doležal, Ondřej Beran a brankář Daniel Sedlák

Mladší žáci - podzim 2017
Horní řada z leva: vedoucí týmu Miloš Sedlák, Adam Kubín, Daniel Sedlák, Matěj Lacina, Vít Nesporý, Miroslav Podhrázský, Vojtěch Matějka,
trenér Jaroslav Lacina
Dolní řada z leva: Vít Kučera, Marek Mrázek, Samuel Šmol a brankář Jakub Zedník
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Jak jsme (jste) se s Vámi (s námi) smáli... (reportáž v obrazech)

TABULKA - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI PODZIM 2017
1
2
3
4
5
6
7

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

FK Studená
TJ Lokomotiva České Velenice
FK Stará Hlína
AC Buk
Číměř
FC Peč
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou

14
14
14
14
14
14
14

10
9
8
8
7
7
6

2
2
3
2
3
2
2

2
3
3
4
4
5
6

38:10
34:14
23:18
28:19
46:40
37:22
25:30

32
29
27
26
24
23
20

8
9
10
11
12
13
14

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

SK Novosedly n. Než
TJ Sokol Halámky
TJ Kunžak
TJ Jiskra Strmilov
Sokol Suchdol nad Lužnicí B
TJ Dyje Staré Hobzí
TJ Jiskra Chlum u Třeboně

14
14
14
14
14
14
14

5
5
4
4
4
4
2

3
2
3
2
1
0
3

6
7
7
8
9
10
9

15:24
30:31
24:37
23:28
29:42
21:42
15:31

18
17
15
14
13
12
9
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Spolek hráčů cvrčka
Dne 2. 12. 2017 jsme ukončili závěrečným turnajem ligy 2017 sedmnáctý ročník ligy ve cvrčkovi.
Liga se letos opět skládala z pěti turnajů. Všech pěti turnajů se
zúčastnilo 172 hráčů – 52 různých cvrčkařů. Celkem jsme shodili
65 540 kuželek. Vítězem ligy ve cvrčkovi 2017 a KRÁLEM STRMILOVSKA ve cvrčkovi se stal Michal Lovětínský. Loňské druhé místo obhájil Jiří Holý a třetí místo obsadil Zdeněk Tuček, který také
obhájil umístění z loňské ligy. Ačkoliv na stupních vítězů skončili
tradiční hráči, tak v závěrečném turnaji bojovalo o tyto nejvyšší posty celkem 10 hráčů. To naznačuje jediné. Kvalita hráčů se vyrovnává a uvidíme, co přinesou další ročníky ligy ve cvrčkovi.
Další informace z dění kolem hry cvrček můžete čerpat z našeho
webu http://www.cvrcek.4fan.cz/

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
6. 1. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2018
Úvodní turnaj Ligy 2018. Tento turnaj není OPEN.
3. 2. 2018 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXIII. ročník
Tento turnaj je OPEN.
3. 3. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
7. 4. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
5. 5. 2018 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 10. ročník
Tento turnaj je OPEN.
26. 5. 2018 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ “ 13. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji předpokládaná. Tento turnaj je OPEN.
3. 11. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
1. 12. 2018 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Závěrečný turnaj Ligy 2018. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2018. Tento turnaj není OPEN.
POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích
plochách. Info: Sláva 607 907 978, www.cvrcek.4fan.cz
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TABULKA O KRÁLE STRMILOVSKA
„LIGA 2017“ Konečné pořadí
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Jméno
LOVĚTÍNSKÝ Michal
HOLÝ Jiří
TUČEK Zdeněk
KŘIŠTA Miloslav
NOŘINSKÝ Zdeněk
FÜLLSACKOVÁ Alena
MYNÁŘ Jaroslav
KUBÁK Jan
VENCOVSKÝ Ondřej
VENCOVSKÝ Marek
SRP Josef
KŘIŠTOVÁ Monika
KUBÁK Filip
JONÁČEK Stanislav ml.
HROUDA Jan
KUBÁK Zdeněk
PŘIBYL Ondřej
PŘIBYL Marek
KŘIVÁNEK Jan
MURAWSKÁ Dana
DOLEČEK Leoš
LUKŠ Vlastimil
KŘIŠTA Miloslav ml.
ZABLOUDIL Pavel
JANÍK Zdeněk ml.
URBAN Jaroslav
NOŘINSKÁ Hana
HAČKA Miroslav
KALÁT Matěj
NOŘINSKÁ Michala
NOVOTNÝ Jiří
HOLÝ Jaroslav
HOLÁ Pavlína
SOBOTKOVÁ Jana
LOVĚTÍNSKÝ Miroslav
PŘIBYL Štěpán
DAVID Imrich
PAULUS Jan
CEJPEK Bohumil
EDER Jiří
TUČEK Martin
POPELKA Milan
VESELÝ Jan
STRUČOVSKÝ Luboš
JONÁČKOVÁ Dagmar
KŘIVÁNKOVÁ Eva
MÍCHAL Karel
ANTOŇŮ Karel
LOVĚTÍNSKÁ Michala
JELÍNEK Jan
JONÁČKOVÁ Petra
REČNÝ Marcel

1
2
3
9
1
7
5
33
0
0
0
4
13
25
6
24
0
0
0
10
16
8
11
21
22
19
28
12
0
14
18
15
29
0
0
17
0
34
27
20
0
23
26
0
0
37
36
30
31
0
32
35
0

2
10
2
14
5
1
16
4
6
0
7
11
9
3
27
25
21
8
31
18
33
24
15
0
12
22
36
0
13
23
32
19
34
29
17
0
28
20
0
0
0
26
0
0
0
0
30
0
0
0
35
0
37

3
1
19
8
4
20
7
3
2
28
9
6
13
10
14
15
5
11
27
12
23
0
26
0
16
18
21
22
0
0
17
0
31
35
0
0
24
29
0
0
0
25
0
32
0
30
34
0
0
0
33
0
0

4
1
7
4
24
13
5
6
10
2
15
14
3
18
16
8
11
27
25
0
9
19
0
0
+
12
0
26
0
0
17
23
0
21
30
0
0
22
20
0
0
0
0
28
29
0
0
0
0
31
0
0
0

5 Body
4 144
8
97
2
95
19
87
5
84
9
83
20
78
13
72
1
69
3
66
23
63
24
56
14
48
11
39
7
38
0
34
17
28
6
21
0
21
27
17
0
16
29
14
10
12
+
11
22
9
12
8
0
8
0
6
0
5
26
5
32
4
15
4
16
3
0
2
0
2
18
1
30
0
28
21
25
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
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Není kopec jako kopec VII.
I v letošním roce jsme se vydali na podzimní výlet za poznáváním zajímavých míst
naší vlasti. A jak je u nás již tradicí - i na zdolávání menších či větších „kopečků“.
Náš odjezd sice provázela mlha, ale sluníčko se nevzdávalo. U Sedlčan již vítězilo
a tak jsme měli důvod věřit, že s námi vydrží
po celý den. Za Příbramí jsme se poprvé dostali do větších kopců, to když jsme vjížděli
do Brdské vrchoviny. A pak již na nás čekal
zámek v Hořovicích, který se stavěl od 16.
stol. v několika etapách. Svou podobu, která zůstala do dnešních dnů, získal tak až v r.
1937. Se zájmem jsme si prohlíželi interiéry s původním nábytkem a obrazy a jelikož
byl zámek obydlen až do doby po 2. světové válce, mnoho exponátů osobní potřeby
si mnozí z nás pamatovali i ze svého dětství.
Po skončení prohlídky tohoto, sice málo známého, ale zato půvabného zámku,
jsme pokračovali směrem ke Karlštejnu,
který byl hlavním cílem zájezdu.

Cesta nás vedla CHKO Český kras a po chvíli jsme již v dálce poprvé zahlédli známou
siluetu hradu.
Kupodivu se zdálo, že leží v údolí, a kdo se
tím dál zmást, byl zanedlouho velmi překvapen, do jak velkého a dlouhého kopce
se k jeho branám musí šlapat.
V následujícím osobním volnu se pak
všichni mohli nejen občerstvit, ale mohli se též rozhodnout, jakým způsobem se
ke hradu dopraví. Někdo se rozhodl pro
dopravu klasickým taxíkem, někteří z nás
pro romantickou projížďku taxíkem „koňským“ a ti nejzdatnější zdolali kopec pěkně
po svých. Na vrcholu jsme se samozřejmě
podělili o zážitky a pak již následovalo obdivování mohutného hradu jak z vnějšku,
tak i zevnitř.
Procházeli jsme císařským palácem a měli
jsme možnost prohlédnout si nejen reprezentační, ale i soukromé prostory. Za své
kouzlo a pocit bezpečí vděčil hrad císaři

Karlu IV., který jej dal vybudovat jako nedobytnou klenotnici, ve které nechal uložit i říšské korunovační klenoty.
Prohlídka to byla velmi zajímavá a pestrá.
Jako protipól strohé historii jsme se totiž
například i dověděli, jak to bylo doopravdy
se zákazem vstupu žen na hrad, či proč se
nedaleké Třebáni dostalo pojmenování
Hlásná.
Poté již následoval sestup k parkovišti, který jsme zvládli všichni celkem rychle, ale
i tak jsme zjistili, že z časových důvodů již
nestihneme naši poslední plánovanou zastávku - lom Velká Amerika - kde se natáčel
například film Limonádový Joe.
Sice nás to dost mrzelo, ale snad není
všem výletům konec a vyjde to někdy jindy. Hlavně, že nám opět přálo počasí, neopouštěla nás dobrá nálada a mohli jsme si
slíbit, že příště za nějakými těmi kopečky
opět vyjedeme.
ZO ČSŽ Strmilov

Místní části města

Na zámku v České Olešné se opět závodilo
Již pátým rokem Zámecká stáj Česká Olešná pod záštitou JK Dvůr Dvořák Žirovnice, pořádala 5. Den s koňmi na zámku.
Ani nepříznivé noční počasí z pátka 18.
8. na sobotu 19. 8. kdy se závody konaly, nepřerušilo tento jezdecký den. Pouze
se posunul start první soutěže. Jako první se jela Ukázková soutěž, kterou obsadili ti nejmladší a nejmenší jezdci a jezd-

kyně, kde jejich úkolem bylo překonání
několika kavalet na zemi, přenesení podkovy z jednoho místa na místo druhé, seskočit z koně a honem se posadit na židličku a to vše v co nejkratším čase. Vítězkou
této soutěže se stala Magdaléna Smrčková s koněm Loreen of Langara z Jezdecké
stáje Blue Horse z Rynárce u Pelhřimova.
Všichni jezdci v této soutěži si odnesli taš-

ku s drobnými věcnými cenami a účastnickou kokardičku.
Dále se pokračovalo hobby parkurem
do výšky 60 cm a pokračovalo se výš a výš.

Nejvyšší soutěž byl parkur stupně „Z“ kde
výška překážek byla 100cm. Jako hlavní
soutěž se jelo Zámecké derby, kde bylo
opravdu o co soutěžit. V pátek večer by-

lo přihlášeno přes 100 startů. Pár jezdcům
překazilo účast na těchto závodech polámané stromy a větve na cestách. I tak ale
byl krásný počet 99 startů.
I letos si v každé soutěži prvních šest jezdců odvezlo kokardu, prvních pět nejlepších bohaté věcné ceny, tři nejlepší i medaile. Ve třech nejvyšších soutěžích si
odnesli i finanční odměny.

Touto cestou by Zámecká stáj chtěla ještě
jednou moc poděkovat všem sponzorům,
neboť právě díky nim byly závody velmi
bohaté a štědré, bylo opravdu o co soutěžit, dále všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří na této akci měli svůj podíl.
Zámecká stáj děkuje a bude se těšit zase
za rok na zámku v České Olešné.
Michaela Sýkorová
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Rok 2017 v České Olešné

STOLNÍ TENIS 2017 - 4. ročník o pohár starosty
29.12. 2017 od 15.oo hod., tělocvična ZŠ
Pro neregistrované. Občerstveni zajištěno!
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PROSINEC 2017

Termíny plesů:
25. 12. 2017 - Městský ples
20. 1. 2018 - Myslivecký ples
17. 3. 2018 - Školní ples

Křížovka
VE 20. LETECH 19. STOLETÍ ZAVÍTAL
DO J. HRADCE Z TŘEBOŇSKÉHO
ARCHIVU HISTORIK FRANTIŠEK PALACKÝ,
ABY SI VYŽÁDAL OD HRABĚCÍ MILOSTI
DOVOLENÍ PRACOVAT V BOHATÉM
ARCHIVU JINDŘICHOHRADECKÉM.
NĚKOLIKRÁT POTOM NAVŠTÍVIL
HRADEC A TĚŠIL SE PŘÍZNI
NEJEN PÁNŮ ČERNÍNŮ, ...
1. ČÁST
TAJENKY

VELKÝ
ŠIROKÝ
PYTEL

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

ŠICÍ
VLÁKNO

OZNAČ.
LETOPOČTU ŘÍM. ČÍSL.
(ANNO
500
DOMINI)

PŮVAB

JMÉNO
ZÁTOPKA

ZAKONČENÍ
MODLITBY
MILÁČEK
(ANGL.)

IDANT
SUMERSKÝ
BŮH VOD

ŠPANĚL.
SOUHLAS

PRIMÁT

MAĎARSKÝ
BOXER
CHEM. ZN.
ERBIA

3. ČÁST
TAJENKY

OZN.
AMPÉRU
VYSOKÝ
(ITAL.)

POPRAVČÍ
ŠPÁDOVÁ
KARTA
STARŠÍ
VZTAŽ. ZÁJM.
ZÁJMENO
OSOBNÍ
OPAK
VZHŮRU
CHEM. ZN.
TANTALU

ČESKÝ
PRÁVNÍK

CIRKUSOVÝ
STAN

JEDNÁNÍ

ÚPADEK

KRÁTKÝ
KABÁT
BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

CHEM. ZN.
DUSÍKU

PLOŠINOVÉ
NÁKL. AUTO
ÚDAJNĚ

MOŘSKÝ
PTÁK
ZLATO
(FRANC.)

KILOVOLT

DVOJKOLO

STUPEŇ
VÝKON.
V JUDU
DECITUNA

POŘADÍ

DOSNA

ČÁST ÚST

UMĚLÝ
JAZYK
VADY NA
PUNČOŠE

RÝNSKÝ
ČLUN
KAINŮV
SYN

PROUTĚNÁ
NÁDOBA

KOLEM

EUROASIJSKÉ
POHOŘÍ

OTROK

HRANICE
INIC. SPIS.
KLOSTERMANNA

PODĚKOVÁNÍ
AUTORSKÝ
ARCH

ŽEMLOVKA

OZN. PRO
METR

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

MĚSTO NA
VYSOČINĚ
DUŠE VE
STAR. EGYPTĚ

CVIČNÁ
LOĎ
INIC. REŽIS.
KLEINA

ZNAČKA
ZÁPALEK
SPZ PRAHA ZÁPAD

EVROPAN
(SLOV.)

TOHOTO
DNE

ST. SPZ
ROKYCANY

OTRAVNÁ
LÁTKA
MASARYK.
UNIVERZITA

PAKFONG

BUĎ
ZDRÁV

POROZUMĚNÍ

STARŠÍ JEDN.
OSVĚTLENÍ
ZABIJAČKOVÁ
POCHOUTKA

MRAVENEC
(ANGL.)

ŘÍZNUTÍ

POČÁTEČNÍ
ČÁST
PROJEVU

SLOVESNÝ
ASPEKT
ORIENT. POKRÝV. HLAVY

PRVNÍ
HOUSLE
SPODEK
NÁDOBY

MŘÍŽKOVANÁ
VÝŠIVKA

V HUDBĚ
SLABĚ
(PIANO)

CHEM. ZN.
URANU

4. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ
BÁSNÍK

EVROPSKÁ
KOMISE

HAROLD
LLOYD

2. ČÁST
TAJENKY

FILMOVÝ
MIMOZEM.
RANNÍ
VLÁHA

HRA
S ČÍSLY

MAĎARSKÝ
ZÁPOR

OUHA
JESTLIŽE
(SLOV.)

VES

PAPOUŠEK

OZN. ČASU
(HODINA)

CHEM. ZN.
UHLÍKU

NÁPOVĚDA:
VID, DEML, ANT, PAPP,
AAK, EA, ENOCH,
PET, ALTO

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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DOBRÁ ZPRÁVA
Nadšenci hudby a zpěvu se rozhodli navázat na původní strmilovský sbor a pokračují tak v této tradici. Cílem je setkávat
se, učit se novým věcem a vzájemně se obohacovat hudbou, zkušenostmi a samozřejmě i podpořit strmilovské dění. Scházíme se každou středu v 19 hod. v Mateřské škole.
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy, kteří chtějí rozveselit
svou duši. Pro bližší informace volejte na tel. 774 853 880,
Ivana Barešová.

Informace pro občany:
Česká pošta, s. p., pobočka Strmilov, Nám. 267, 378 53 Strmilov
Provozní doba od 1. 11. 2017
Po 08:00 - 11:00; 13:00 - 16:00 So Zavřeno
Út 08:00 - 11:00; 13:00 - 16:00 Ne Zavřeno
St 08:00 - 11:00; 13:00 - 17:00
Proud skvělé muziky 24 hodin denně, aktuálních informací nejen z našeho regionu, kulturní typy, soutěže, mediální podpora kulturních i sportovních akcí, reklama, písničky na přání, ale
také zajímaví hosté, to je Vaše rádio, Rádio Česká Kanada. Vysíláme již druhým rokem na území České Kanady a jsme rádi, že
i ty si nás naladíš a staneš se naším fanouškem. Pokud se chceš
o nás dozvědět víc, otevři internet a koukni na naše stránky.

Nová telefonní čísla:
Čt 08:00 - 11:00; 13:00 - 16:00 954 237 853 - poštovní přepážka
Pá 08:00 - 11:00; 13:00 - 18:00 954 237 854 - doručovatelé

http://www.radioceskakanada.cz/
https://www.facebook.com/radioceskakanada/
https://www.instagram.com/radioceskakanada/
https://www.youtube.com/channel/UCNYOmwslECIHy2Al8WgxewQ
Rádio Česká Kanada přeje všem svým posluchačům šťastné
a veselé Vánoce, prožité v kruhu rodinném a do nového roku jen
samou skvělou muziku.

STRMILOVSKÉ NOVINY - Vydává Město Strmilov. Redakce: KRAFT Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, e-mail: noviny@strmilovsko.cz. Povoleno Ministerstvem
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SN - zdarma. Toto číslo vychází v prosinci 2017. Uzávěrka příštího čísla je 8. 3. 2018.

