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Vážení čtenáři Strmilovských novin,
jsou to již tři roky, co jsme se rozhodli navázat na tradici vydávání Strmilovských novin, která byla v roce 2016 přerušena. K tomuto výročí vám přinášíme malý dárek, dnešní vydání jsme připravili celé barevné! Když jsme začali,
vydávat SN chtěli, jsme představit veřejně činné osobnosti Strmilova. Postupně přinášíme rozhovory s lidmi, kteří
řídí podniky, školy, spolky, církve atd. V rámci možností vás seznamujeme s aktuálním děním ve městě. Snažíme se
propagovat práci všech spolků (někdy je potíž příspěvky včas nebo vůbec dostat). Důležité jsou i informace z vedení
města. Samozřejmě informace o sportovním dění a pozvánky na kulturní akce ve Strmilově. To jak se nám to daří,
zhodnotíte vy. Víme o chybách, kterých se dopouštíme a snažíme se jich co nejvíce vyvarovat. Budeme rádi, když se
více zapojíte do obsahu SN, přivítáme příspěvky a názory vás čtenářů.
Blíží se Vánoce a závěr roku, proto vám všem jménem redakce i jménem svým přeji příjemné prožití Vánoc a hodně
štěstí, zdraví v roce 2020.
Petr Vinkler

Ředitelka školky Věra Semotánová
Přistál mi ve schránce e-mail s prosbou: „Napište našim čtenářům něco o sobě“
a hned několik motivačních otázek jako „Odkud pocházíte? Co děti? Vaše koníčky
a záliby? Jaké máte plány do budoucna? „Potřebovali bychom vaši fotku, aby si čtenáři vzpomněli o koho jde. To taky není jednoduché, moc jich vlastně nemám. Udělám to tedy stejně jak dnešní teenageři – vytvořím své první selfie. Stále se člověk učí!
Nuže, pusťme se do toho.
Narodila jsem se (dávno již tomu) v Dačicích, ale to spíš náhodou. Bydleli jsme v té
době i s mým starším bratrem Antonínem, v Blansku a později v Adamově u Brna. Oba rodiče sice pocházeli z tohoto kraje, táta z Meziříčka a maminka z Horních
Němčic. Táta ale po studiích na VUT v Brně dostal umístěnku do Adamovských
strojíren. Tak jsme rostli tam. Maminka
byla učitelka, později ředitelka ve školce
také v Adamově. Jablko tedy nepadlo daleko od stromu. Když
jsem rozumu pobrala, šla jsem studovat
na Střední pedagogickou školu v Brně. Musím uznat, že mi
dala pro mé zaměstnání slušný základ.
Totéž bych přála i všem dnešním studentům, ať už studují kdekoliv. Po maturitě
jsem dostala pracovní nabídku v mateřské škole v Brně. Anonymita města mně
příliš neoslovila. Podala jsem si žádost
o zaměstnání ve školce ve Strmilově. Vyšlo to. Od té doby jsem tady a jsem tu ráda. Tehdy tu byla paní ředitelkou Marie
Janáková. Dodnes občas do školky zaví-

tá alespoň na kávu. Později jsem si ještě
dálkově doplnila specializaci o čtyř semestrové studium speciální pedagogiky
při Vysoké škole technické v Liberci.
Jak šel čas Pán Bůh mně obdařil třemi dětmi, třemi bratry, jako v pohádce. Nejstarší
Vladimír je IT programátor, bydlí se ženou
a třemi chlapci, Františkem, Emilem a Toníkem, v Telči. Prostřední Ondřej je zahradní architekt a také jemu a ženě Monice učarovala Telč. Jim se narodila dcerka
Meda a syn Jáchym. Nejmladšímu synovi
Šimonovi je 16 let. Studoval od páté třídy
na gymnáziu v Telči, nyní na technickém
lyceu v Březové. A ještě bych zapomněla,
stále s námi bydlí pes RUM. Ten nám zůstal po mé mamince a tatínkovi. On je takovým spojením mezi námi.
Jaké mám koníčky a záliby? Těch mám
vlastně také dost, ale času na ně málo.
Zpívám ve dvou sborech. V tom Strmilovském, Freedom chór a ve sboru Smetana v Jindřichově Hradci. Mimochodem
4. 1. 2020 bude ve Strmilově v katolickém kostele Novoroční koncert s doprovodem části symfonického orchestru.
Přijďte si nás poslechnout.
(pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
Před několika lety jsem se dostala na roční vzdělávací kurz pořádaný muzeem v Říčanech s názvem Učíme řemesla. Původně
jsem si vybrala obor textil, ale byl již obsazený, tedy jsem přešla na dřevo a dobře mi tak.
Dřevo a šperk je mým dalším velkým koníčkem. A ještě bych mohla pokračovat,
příroda, knihy, setkávání s přáteli.
Další otázka? Jak už dlouho pracuji ve Strmilově jako ředitelka a co se
za tu dobu zbudovalo? Jako ředitelka
tu pracuji již od minulého století. Co se
za tu dobu zbudovalo? Vlastně docela
dost. Začali jsme půdní vestavbou a tím
se uvolnil prostor pro šatnu dětí i učitelek v přízemí a zároveň samostatnou jídelnu. Tyto prostory nám velmi chyběly.
Zároveň s tím se zrekonstruoval rozvod
vody, elektriky a opravily se všechny záchody a umývárny. Zapomněla jsem ještě
na zavedení plynového topení. Vyměnily se všechna okna a budova se zateplila. To bylo dost důležité, neboť ve velkých mrazech praskaly trubky s vodou
ve zdech a školka byla vytopená. Finančně pomohly dotace EU i město Strmilov.
Za pomoci dotací EU mohla vzniknout
také ukázková přírodní zahrada „Pod křídly draka“. Ta je naší chloubou, ale hlavně umožňuje pedagogickému sboru učit

trochu jinak, než jinde. Letos nám přinesla své ovoce, nejen to opravdové, ale i pomyslné. Zahrada vyhrála v soutěži čtenářů MF Dnes o nejkrásnější zahradu! Získali
jsme tím benzínovou sekačku a další nářadí na údržbu. Jezdí sem ředitelé, učitelé a starostové na exkurzi. Další taková se
uskuteční v březnu 2020. Zahrada je certifikovaná a registrovaná jako ukázková
v mezinárodní databázi ukázkových zahrad. Pro nás je to také závazek, že ji musíme udržovat takovou, jaká má být.
Když mluvím o tom, že i díky zahradě se
náš pohled na výuku mění, mám pro to
důkaz. Letos získala školka za pedagogickou činnost titul Školka roku 2019
a s tím finanční dárek na vybavení školky v hodnotě 100 000 Kč. Titul jsme si
byli přebrat v Praze na celostátní konferenci ředitelek MŠ. V odborném časopise,
Poradce ředitelky mateřské školy, vyšla
dvojstrana o mateřské škole ve Strmilově a rovněž v publikaci Inspiromat, z nakladatelství Infra, máme jeden celý blok.
Z úspěchu Strmilovské školky mám radost. Je totiž důkazem, že i malé město
může dát o sobě vědět. Není to jenom
náš úspěch, ale celého Strmilova. Rozhodli jsme všichni se investovat do správné věci, která se nám vrací v dětech, kte-

ří tu možná budou chtít dál žít. Článek
by mohl tímto končit, ale máme i plány
do budoucna. Moje osobní jsou jednoznačné, dovést mého nejmladšího syna
až k úspěšnému samostatnému životu,
jako jeho starší bratry.
A profesní plány? Je naplánována přístavba jedné třídy s bezbariérovým vstupem,
tak aby splňovala všechny současné normy a zároveň mohla školka přijímat všechny přihlášené děti. Nyní je kapacita školky
omezená na 46 dětí pro Strmilov i okolí.
Počítáme-li s rozvojem Strmilova, tak tento
počet je nedostatečný. Dotace EU na přístavby MŠ jsou nyní 95% nákladů a to
dlouho trvat nebude. Mám tedy radost ze
zprávy, že město Strmilov dotace dostalo.
Ve vzdělávání dětí bychom rádi získaly
mezinárodní certifikát EKOŠKOLKA, který
potvrzuje náš směr vzdělávání k zodpovědnosti za své jednání. Chcete-li sledovat naše další počínání, najdete nás na Facebooku – Mateřská škola Strmilov nebo
na WWW.MS STRMILOV. Webové stránky
jsou ale právě nyní v přestavbě tak, aby
byly dostatečně zabezpečené, nové, krásné a aktuální. Tak víte co? Prostě za námi
do školky zajděte, na kávu, v létě posedět
do zahrady a jen tak pozorovat dětskou
radost kolem vás.

Hurá vyhráli jsme sekačku

Předávání výhry v Praze
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Loňská zima na zahradě
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po roce mého funkčního období starosty města Strmilov mi dovolte, abych připojil své novoroční přání. Dřív
než tak učiním, ještě nahlédnu do událostí, které Strmilov celý rok provázely.
Bojím se skoro napsat slovo „kanalizace.“ Byla (a teď už
se odvážím napsat čas minulý) to velice náročná etapa
strmilovské historie pro nás pro všechny. Stavba, o kterou usilovalo několik zastupitelstev města. Jejich mnohaletá práce a snaha se konečně povedla přeměnit
ve skutečnost. Doufáme, že bude dlouho sloužit, protože

stavba nové ČOV a kanalizačního řadu byla velice finančně, organizačně a psychicky náročná.
Nový odpadový systém stojí také minimálně za zmínku. Je
to opět náročná situace, která je pro budoucnost velice důležitá. Moc mě těší, že většina občanů se d touto skutečností ztotožňuje a v tomto nelehkém boji nám pomáhá jej
zvládnout. Za to všem velice děkuji a důležité bude nepolevit, ať se děje co se děje.
Dvě velké kapky ve velkém rybníce událostí, které se dějí. Celým rybníkem Vás nebudu unavovat. Raději zmíním
další plán. Už jistě víme, že budeme budovat přístavbu

mateřské školy, rozšiřovat a opravovat zdroje pitné vody, pokračovat v přípravě stavebních parcel atd. Prosím,
přejte nám, ať se vše daří.
Děkuji všem organizacím i jedincům, kteří jakkoli byli
prospěšní našemu městu. Moc si toho vážím a přeji si,
aby tento stav trval i nadále.
Teď tedy to hlavní. Přeji si za nás za všechny, ať se daří
dobré skutky a drží se nás zdraví.
Krásné, ničím nerušené svátky vánoční a rok
2020 dle přání každého z nás.
Martin Novák, starosta města Strmilov

Bludičky
Jednomu chalupníkovi z České Olešné
onemocněla náhle manželka. Vydal se

Mrzutě po nich mrskl několikrát bičem,
ale světélka se jen množila. Když přijel
ke Strmilovu, světélka zmizela. Lékaře doma nesehnal, vracel se tedy domu. Cestou se opět objevila světélka. Na Velkých
Kopcích se začala pomalu ztrácet, ale než
zmizela úplně, zjevila se přímo před hlavou jeho koně. Kůň se lekl a svalil se mrtev k zemi.
Ochránce ryb
Ve Strmilově protékal potok Dubné
(zvaný též Bohatý, vytékal od Kunžaku od mlýna mlynáře jménem Bohatý).
V potoku bylo velké množství chutných
ryb, ale nikdo je nechytal. Sotva se o to
někdo pokusil, byl napadán podivným
přízrakem. Sotva se rybář posadil a hodil návnadu, z nedalekého Strmilovského
hřbitova přelézal zeď bezhlavý umrlec,
který honil rybáře od potoka tak, že často nechal své věci u potoka. Podle jedné
z pověstí šlo o nebožítka, který za svého
života pytlačil.
Martin Jůna

Advent ve Strmilově

Pověsti ze Strmilova
Hejkal
Jednoho večera se vracel připitý a rozjařený měšťan do Hradce přes Strmilov. Bylo
již dávno po půlnoci. Nikdy neslyšel o žádném hejkalovi a pomalu kráčeje lesem se
již viděl doma. Náhle za sebou uslyšel: „Hej,
hej.“ Měšťan se dívá na všechny strany kde
kdo ho volá a nikoho nevidí. Myslí, že se mu
to snad zdálo, leč hejkání se znovu ozvalo.
I domníval se tedy, že snad je to nějaký jeho známý, který jde za ním a nemůže ho
dohonit. I začal tedy také volat „Hej, hej, tady jsem.“ Sotva to však dořekl, již byl hejkal
u něho. Ctěný měšťan uslyšel pouze veliký
dupot a pak pocítil, jak se něco těžkého zavěsilo za jeho záda. To byl však teprve začátek, neb hejkal ho začal valchovat, že s ním
začal běhat měšťan po lese, aby se zbavil
nechtěného nákladu. Nic to měšťanovi nebylo platné a teprve když zakopl a upadl,
pustil ho hejkal pravíc: „Příště na mě vůbec
neodpovídej!“ a zmizel ve svém lese. Měšťan se více v noci do lesa neodvážil, nechtěje opět potkat hejkala.

na cestu do Strmilova, kde chtěl navštívit doktora. Byl vlahý letní večer a kde se
vzaly, tu se vzaly, byl obklopen světélky.
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Strmilovské odpadky aneb co ukázal listopad
Od listopadu rozšířilo město svoz tříděného
odpadu o další komodity. Nově každý trvale bydlící obyvatel může první čtvrtek v měsíci vyndat před dům nejen pytel s plasty
(včetně sešlapaných PET láhví), ale i s papírem, plechovky a jedlý olej v plastové nádobě. V říjnu do všech domácností občanů
s trvalým pobytem byly doručeny uvítací balíčky do nového motivačního systému: karty do sběrného dvora, čárové kódy a návody k třídění. První data za listopad o lidech
ve Strmilově a místních částech Česká Olešná, Palupín, Leština a Malý Jeníkov říkají toto:
• Odpady už nejsou anonymní a každý může na svém odpadovém účtu na www.
mojeodpadky.cz po přihlášení (přihlašovací údaje najdete na dolním řádku archu s čárovými kódy) vidět, jak třídí tj. kolik
pytlů (a čeho) dal do svozu nebo co přinesl na sběrný dvůr.
• Do systému MESOH (Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství) se
po prvním měsíci (k datu 10. 12. 2019) zapojilo 260 domácností (tj. 51,49% všech
domácností, kde je někdo hlášen k trvalému pobytu).
• Směsný komunální odpad za listopad
poklesl podle výkazu od svozové firmy
o 5 tun, tj. zaplatili jsme o 15 000,- méně
za odvoz a skládkovné v porovnání s listopadem roku 2018.
• Vyzvali jsme lidi, co vlastní ve správním
území Strmilova dům, byt nebo rekreační
dům a dosud se nepřihlásili ke své poplatkové povinnosti, ať tak učiní. Revize seznamu poplatníků a jejich platby za využívání
systému odpadového hospodářství (vyvážení popelnic nebo černých AVE pytlů,
za použití kontejnerů na tříděný odpad,
za služby sběrného dvora) přinese do rozpočtu města další dodatečné zdroje.
• Většina lidí, kteří třídí, jsou pečliví, kódy se
neodlepují (zatím jeden případ) a čtečka
je dobře zaznamenává.
• Jeden občan si myslí, že svážíme také polštáře – nesvážíme. Druhý si myslí, že když už
jedou techničtí pracovníci kolem, vezmou
i elektroodpad v igelitovém pytli – příště
nevezmou. Všech ostatních 258 pochopilo
pokyny ke třídění správně a podle pravidel
MESOHu se jim již načítají EKObody.
Kromě sběru dat a jejich statistického vyhodnocování proběhlo na podzim ještě
několik dalších akcí souvisejících s odpady.
Besedy s veřejností v říjnu ve Strmilově
a v listopadu v České Olešné měly za cíl zodpovědět dotazy k fungování nového systému. Účast byla ve Strmilově velká (plný zasedací sál i zadní chodba), v českoolešanské
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hasičárně se o nový systém zajímalo cca 20
lidí. Pro děti se odehrály dvě aktivity se zpívajícími popeláři, natáčel se videoklip (zveřejníme v lednu).

Za pozornost stojí výsledky fyzické analýzy odpadu, která probíhala dne 7. 11. 2019.
V den rozboru bylo svezeno 10 namátkově vybraných popelnic, u kterých nás zajímal objem a zaplněnost popelnic, nikoliv
však čí popelnice jsou. Poté byly popelnice
přesypány do černých pytlů, na které byly připevněny štítky s údaji. Společně se zaměstnanci města byl proveden svoz pytlů
na dvůr městského úřadu. Zde byly všechny pytle převáženy a zaevidovány. Následně
došlo k přetřídění jednotlivých popelnic a to
tak, že svezený a zaevidovaný pytel byl vysypán na síto, kde začalo přetřiďování odpadu
na jednotlivé tříditelné složky (plast, papír,
sklo, kov, textil, bio odpad apod.). Poté byly
jednotlivé pytle s vytříděným odpadem znovu převáženy a zaevidovány.
Z celkového počtu 10 popelnic o souhrnné
hmotnosti 118,15 kg se nám podařilo vytřídit toto množství:
• Plastu – 9,85 kg – 8,34 %
• Papíru – 6,8 kg – 5,76 %
• Skla – 6,05 kg – 5,12 %
• Kovu – 1,8 kg – 1,52 %
• Bioodpadu – 44,55 kg – 37,71 %
• Netříditel. odpadu – 37,35 kg – 31,61 %
• Podsítné frakce – 7,9 kg – 6,69 %
• Textilu – 3,5 kg – 2,96 %
• Elektra – 0,35 kg – 0,30 %
Pouze 3 popelnice (37,35 kg) byl netříditelný odpad, který musí skončit na skládce. Celková hmotnost analyzovaných odpadů byla
118,15 kg, z toho je 72,90 kg tříditelného odpadu (61,70 %) a 44,90 kg netříditelného odpadu (38 %).
Skutečné náklady na svoz netříděného odpadu za rok 2018 byly 1 035 070,-Kč, to je
platba Strmilova za 402 tun odpadu v popelnicích obyvatel. (za kilogram 2,57Kč).
Za těchto 10 popelnic by město zaplatilo
304 Kč, ale pokud by byly správně vytříděné,

bylo by to jen 115 Kč. Vztáhneme –li závěry z tohoto vzorku na celkové množství odpadu vloni, pak jsme tříděním městu mohli ušetřit 638 638 Kč za rok 2018 (tj. 61.7%
za odpad, který do popelnic nepatřil).

Alarmující je množství bioodpadu, které
končí v popelnicích na směsný odpad. Z celkových 118,15 kg činil bioodpad 44,55 kg,
což činí 37,71 %. Bioodpad je těžký, plný
vody a způsobuje potíže při likvidaci odpadu jak na skládce, tak ve spalovně. Navíc
je zpravidla hlavním původcem zápachu
z popelnic na SKO a díky velkému množství vody způsobuje korozi kovových popelnic. Nejekologičtějším a nejlevnějším
způsobem likvidace bioodpadu je kompostování přímo v domácnostech, tedy v místě vzniku. K omezení produkce bioodpadu
kromě kompostérů na zahradách má ještě každý možnost využít meziskládky - plochu za U Kamenitého potoka ve Strmilově
a v České Olešné za obcí (směr Popelín) pro
odkládání větví, listí apod.
Další plánované kroky v odpadovém hospodářství jsou – změna vyhlášek o odpadu
(na programu zastupitelstva bude 19. 12.
2019), označení popelnic kódem a jejich načítání, nastavení evidence pohybu odpadů
pro rekreanty a podnikatele. Tím sada informací o třídění/netřídění domácností bude
kompletní a tedy závěry z nasbíraných dat
(za delší časové období) budou lépe vypovídající. Další průběžné údaje (např. za první čtvrtletí 2020) nám již mohou ukázat,
zda cesta, kterou jsme se vydali, je správná
a předpoklady, na kterých je založeno zavádění motivačního systému, dávají smysl - ekologický i ekonomický. Projekt Čistý
Strmilov je podpořen z prostředků Jihočeského kraje v rámci programu Podpora chytrých měst a obcí pro rok 2019.
Jaroslava Sedláková
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Veřejnou procházku jsme si s Vámi užili

foto: V. Semotán

Dva roky uplynuly jako voda a teď už je to zase za námi
Nepamatujeme, že by se Holub v roce, kdy se lovil, nenapustil. Když se lovil
v roce 2017, téhož roku už do plné hladiny nedotekl. V únoru 2019 chybělo jen
málo,aby byl zcela plný. Holub se začíná
spouštět cca 10 dní před jeho výlovem.
V sobotu 23. 11. 2019 se začalo lovit chvíli po sedmé hodině ranní. Hlavním odběratelem, jak tomu již několik let bývá,
bylo rybářství Nové Hrady. Počasí nám

od pátečního večera zrovna moc nepřálo.
V nočních hodinách, z pátka na sobotu,
musel být stan, který byl postavený pro
hosty k občerstvení, složen. Hrozilo že jej
vítr celý poláme. Tím diváci a hosté byli
ochuzeni o úkryt před větrem. Jiné řešení
bohužel nebylo. Jako již každý výlov, bylo
i tentokrát přichystáno pro návštěvníky
výlovu občerstvení. Z jídla si návštěvníci
mohli pochutnat na rybích specialitách,

jako byl kapří řízek, karbanátek, uzená ryba a rybí polévka.Občerstvení bylo zajištěno premiérově Českým rybářským svazem Strmilov. Holub celkem vydal 371
metráků ryb. Okolo třetí hodiny odpolední bylo sloveno a začalo se s úklidem.
Děkujeme všem, co nám s tímto velkým
a náročným dnem pomohli.
Za dva roky na viděnou.
Sýkorovi
Foto: Martin Kozák
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Vzpomínka na strmilovského kněze, P. Václava Wohlmuta
P. Václav Wohlmut se narodil 12. 12. 1919
ve Skašově u Nepomuka v rodině rolníka.
Po studiích na klatovském gymnáziu,
kde patřil k nejlepším studentům, odešel
na studia na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy do Prahy.
17. listopadu 1939 byl při razii na Hlávkově koleji německými gestapáky odvlečen
do Ruzyně. Devět studentů bylo popraveno a 1200 jich bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen u Berlína.
Zde prošel těžkou životní zkouškou. Hlad,
zima, stálé nebezpečí smrti. V modlitbách
prosil Pannu Marii a dal jí slib - přežije-li toto utrpení, půjde studovat na kněze. Slib
splnil. Po válce vystudoval seminář v Č.
Budějovicích a později zde působil jako
profesor. V 50. létech byl režimem vyhozen a působil na některých venkovských
farách. Taková byla doba. Nejlepší kněží
byli ve velkých městech nežádoucí. V roce 1953 přišel na faru do Strmilova. Bylo
mu 34 let. Přistěhoval se i se svou maminkou, která ale po krátké době zemřela. Pak
žil na faře jako poustevník sám. Ze svého

nuzného platu pomáhal chudým lidem,
což někteří zneužívali. Na svém motocyklu objížděl svěřené farnosti, každý den
sloužil mše svaté, zaopatřoval nemocné
ve dne i v noci. Dovolenou nikdy neměl.

V roce 1962 mu byl odebrán souhlas k výkonu kněžského povolání. V obecní radě ve Strmilově se znelíbil tím, že sloužil

o svátku Všech svatých v 7 hodin ráno mši
svatou na hřbitově. V ten čas prý mají být
všichni lidé v práci - nevzpomínat na zemřelé či se modlit. Při hlasování na MNV
byl jen jeden konšel proti tomuto rozhodnutí. Ostatní se prý báli komunistů. To
bylo smutné. Páter Wohlmut se do politiky nijak nevměšoval, přesto musel odejít. Našel práci v dílnách Zbrojovky v Brně.
V roce 1968 roztály dočasně komunistické ledy a pan farář se nám vrátil. Mohl si
vybrat z několika far v diecézi, ale rozhodl
se pro Strmilov.
V roce 1980 onemocněl rakovinou ledviny. Zemřel v nedožitých 61 létech dne 16.
září 1980 v plzeňské Fakultní nemocnici.
V poslední vůli si přál být pohřben u kaple sv. Ondřeje ve Strmilově. Vzpomínka
na něj nás provází stále. Skromný, velmi
vzdělaný. Jeho promluvy v kostele měly
hloubku a byly vždy promyšlené. Život
zasvětil Bohu a farníkům. Věnujme mu
všichni tichou vzpomínku - je to 100 let
od jeho narození.
Mgr. Alena Motáňová

Cimrvaldy a okolí

Část 3. - Zimmerwaldy
Kdo byli ti lidé?
Kdo byli ti lidé, o nichž říká tradice „byl
to lid plachý a uzavřený, který se věnoval svému povolání, rolnictví, mýtění lesů
a dolování“?
Co bylo jejich povolání? Ta činnost dále
vyjmenovaná nebo se věnovali ještě něčemu, např. řemeslům?
Pověst také říká, že tamní obyvatelé chodili do kostela sv. Ondřeje a to přes chobot rybníka Hejtman, který tehdy ještě
neexistoval a to jednou z cest uvedených
v kapitolce 8.
Zároveň se uvádí, že uctíval své pohanské bůžky a obětoval jim. Je uvedeno několik obětních míst v okolí, kam za tímto
účelem docházel. Kameny byly prý uctívány ještě v 7. století a dlouho po zavedení křesťanství. A docházel na obětní místa
v noci s lucernami. Proč v noci? Protože
byly pohanské obřady zakázány?
Kdy tedy žil tento lid?
Není spíše pravděpodobné, že žil v době ranného křesťanství, kdy se prolínalo
křesťanství a pohanské zvyky?
str. 6

A nechodili do kostela sv. Ondřeje, ale
do prastarého kostelíka sv. Anny? A kdo
tento kostelík postavil?
Proč byly zničeny dokumenty v něm
na konci 19. století?
Nabízí se domněnka, jestli kostel s. Anny,
mnohem starší než sv. Ondřej, mohl být
postaven bavorskou misií nebo dokonce
misií iroskotskou (kolem roku 750 byl postaven v Korutanech kostel Virgilem, irským mnichem).

Tato možnost se mi jeví jako pravděpodobná a mohl to být důvod, proč byly zničeny dokumenty ze sv. Anny. V dobách
obrozeneckých byly tendence přisuzovat všechny zásluhy Slovanům i za cenu
zkreslení skutečnosti.
Víme, že se křesťanství šířilo a kostely stavěly na obchodních stezkách. Dokladem
toho je i kostel v Modré, jak je uvedeno
v kapitolce 8. A v něm nalezeny výrobky
germánských řemeslníků z 8. století.
Byl tento lid oblečený do ježčích kůží, nebo tradice zkreslila původní výklad a nejednalo se o oblečení, ale o pohanský rituál? V kapitolce 7 uvádím příklad z Lidečka
na Valašsku, kde se tento rituál s ježčími
kůžemi drží dodnes. Valašsko, oblast, kde
vám vesničané ještě dnes ukážou „bohyňu“, dobré i zlé čarodějnice.
A sousedí s Púchovskem, kde přežíval poslední keltský kmen na našem území, Kotinové, ještě v 1. století po Kristu.
Příště-Byli bohatí?
Text: Jarmila Kaprálová
Kresba: Filip Kaprál
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Škola a školka

Co se děje ve škole
Školní rok je v plném proudu, děti už si
odnesly zúčtování svých snah za 1. čtvrtletí. Proběhlo i několik kulturních a vzdělávacích pořadů. Důraz klademe na preventivní programy. Děti již s odborníky
probíraly témata šikany, dopravní výchovy, chování na veřejnosti i mezilidských
vztahů. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce v J. Hradci a MAS Česká Kanada. Mj. jsme se zapojili do projektu
Radostné vánoční tvoření a náš vánoční
stromeček si můžete prohlédnout v Muzeu fotografie a moderních obrazových
médií v J. Hradci.
Každoročně si připomínáme významná
výročí. Na podzim to bylo 30 let od Sametové revoluce. Projektový den k tomuto výročí zorganizoval Lukáš Tecl. Žáci 2.
stupně si z tohoto dne odnesli mnoho zajímavých poznatků.

I v letošním roce jsme pro děti připravili velmi pestrou nabídku volnočasových aktivit. Děti si mohly vybrat z následujících kroužků: atletický kroužek,
čtenářský kroužek, čtení dětem, klub
deskových her, kroužek logiky, kytara,
logopedický kroužek, poznej svoji třídu,
příprava na přijímací zkoušky z ČJ, příprava na zkoušky Cambridge, šikovné prstíky, zdravotnický kroužek, zobcová flétna.
Navíc je možnost navštěvovat biblické
kroužky paní Míchalové – Mikšíkové, miniházenou – sportovní hry, které vede
pan Coufal a házenou pod vedením paní
Semotánové.
Od začátku školního roku už jsme se také stihli zapojit do několika soutěží, např.
Odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje, přespolního běhu, Logické
olympiády, Přírodovědného klokana, IT
– SLOTu a soutěže Domestos pro školy.

Už skončil projekt Děti do bruslí pro žáky 1. a 2. ročníku. Na 17. 12. připravujeme
Sportovní akademii, kde žáci školy předvedou svou sportovní zdatnost. Před Vánoci si ještě pojedeme zabruslit. V lednu
je naplánovaný lyžařský kurz. Chtěli jsme
uspořádat zájezd do Anglie, ale ten se pro
malý zájem neuskuteční.
Díky zřizovateli došlo k opravě klubovny na školní zahradě. Nadále pokračuje
úzká spolupráce se SRPŠ, které nám přispívá na různé aktivity i nákup vybavení,
např. beletrie. Tímto také všechny zveme
na Ples SRPŠ, který bude tentokrát již 17.
ledna 2020.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála
klidné, šťastné a veselé Vánoce, dětem
spoustu dárků a v novém roce jen dobré
zdraví, pohodu a úspěch.
Ludmila Plachá

Místní části

Vánoční stromky a maličké trhy v Palupíně
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Spolky

TJ Jiskra Strmilov z. s. 2019
V naší organizaci sdružujeme pět oddílů.
Joga, pilátes, tenis, volejbal a fotbal. Joga,
pilátes a tenis rozvíjejí svoji činnost v rámci naší organizace. Volejbal a fotbal v rámci
okresních soutěží.
Volejbalový oddíl pod vedením Jaroslava Emmera
ml. Hraje okresní soutěž.
Také pravidelně pořádá
velmi dobře obsazený
Velikonoční turnaj.
Fotbalový oddíl jehož předsedou je Tuček
Zdeněk st. má nyní čtyři mužstva: mladší přípravku, kterou vede Jiří Přibyl a Petr
Semotán, mladší žáky vede Karel Urbánek

ml. a Petra jahodová, starší žáky spojené se
Studenou vede Miloš Sedlák ml. a muže
trénuje Milan Berka s Robinem Kopečným.
Mládežnickým oddílům v jejich
činnosti pomáhají rodiče hráčů .Vedení TJ
všem kteří se na činnosti mužstev podílí tímto velmi za jejich práci děkují. Jejich
obětavá práce se odráží ve výsledcích kterých naše mužstva dosahují.
V létě roku 2019 se nám z vlastních finančních prostředků podařilo vybudovat automatické zavlažování na starém hřišti. Tím
se dále zlepšují podmínky pro naše mužstva. Při jeho budování nám velmi pomohli
naši starší členové. Celkem se odpracovalo

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR PODZIM 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Sokol Suchdol nad Lužnicí B
SK Horní Žďár
FK Stará Hlína
TJ Jiskra Strmilov
SK Novosedly n. Než
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
TJ Jiskra Chlum u Třeboně
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Dyje Staré Hobzí
SK Popelín 1932
Sokol Jarošov nad Nežárkou
TJ Nová Včelnice B
TJ Kunžak
FC Peč
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Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
7
6
6
6
5
5
5
3
4
4
4
4
2

R
1
4
4
3
3
4
2
2
6
3
3
3
2
4

P
4
2
3
4
4
4
6
6
4
6
6
6
7
7

Skóre
32:19
31:19
31:19
32:21
36:28
30:31
36:37
36:37
28:29
22:26
26:32
26:38
20:27
14:37

B
25
25
22
21
21
19
17
17
15
15
15
15
14
10

190 hodin. Oddíl mužů provedl sběr železného šrotu, který přispěl finančně. Dalších
50 hodin se odpracovalo při přípravě a natírání akumulační nádrže,buňky a fotbalových branek. Další snahou vedení TJ bude
výstavba tribuny pro naše věrné fanoušky,
kteří naše fotbalisty ve velkém počtu pravidelně podporují.
Vedení TJ tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na naší práci. Děkujeme také našim sponzorům za jejich finanční pomoc, která je pro TJ Jiskra velmi
důležitá.
Za TJ Jiskra Strmilov z. s.
jednatel Jiří Čermák

MLADŠÍ ŽÁCI - OKRESNÍ PŘEBOR PODZIM 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Dačice
J. Hradec 1910 B
Strmilov
Včelnice
Slavonice
Třebětice
Bystřice/Chlum
Novosedly/Stráž
Kunžak

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Z

8
6
5
4
4
3
1
1
0

V

0
0
1
2
1
0
2
2
0

R

0
2
2
2
3
5
5
5
8

P

Skóre
94:22
87:23
53:26
39:30
35:27
27:30
25:52
23:78
6:101

B
24
18
16
14
13
9
5
5
0
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Spolek hráčů cvrčka
Dne 7. 12. 2019 jsme ukončili závěrečným turnajem ligy 2019 devatenáctý ročník ligy ve cvrčkovi. Liga se letos opět skládala z pěti turnajů. Všech pěti turnajů se zúčastnilo 148 hráčů – 42 různých
cvrčkařů. Celkem jsme shodili 60 917 kuželek. Vítězem ligy ve cvrčkovi 2019 a KRÁLEM STRMILOVSKA ve cvrčkovi se stal Miloslav
Křišta. Na druhém místě skončil Zdeněk Nořinský a třetí místo obsadil Stanislav Povolný. V závěrečném turnaji teoreticky bojovalo
o stupně vítězů v ročníku ještě 15 hráčů. Opět se zvýšil počet těch
hráčů, kteří pravidelně získávají body a i před posledním turnajem
není jisté kdo skončí na stupních vítězů v ročníku. To svědčí o čím
dál větší vyro vnanosti kvality hráčů, kteří se pravidelně zúčastňují ligy ve cvrčkovi. Miloslav Křišta do roku 2009 dokázal vyhrát ligu
ve cvrčkovi pětkrát. Na další výhru v ročníku si počkal 10 let. Liga
ve cvrčkovi se hraje od roku 2001.
Spolek hráčů cvrčka

TABULKA O KRÁLE STRMILOVSKA
„LIGA 2019“ konečné pořadí
Pořadí Jméno

1

2

3

4

5 Body

1. KŘIŠTA Miloslav

8

1

1

4

4

142

2. NOŘINSKÝ Zdeněk

2

5

7 11

2

118

3. POVOLNÝ Stanislav

4

8 19

1

103

6 10

78

9

7

74

1 11

70

4. FÜLLSACKOVÁ Alena

10 25

5. HOLÝ Jiří

14

2

2 15

5

6. VENCOVSKÝ Marek

7 21 13

7. KUBÁK Jan

6

6 14 10 12

67

8. TUČEK Tomáš

5

3 16 13

63

9

59

9. NOVOTNÝ Jiří č. p. 469
10. NOŘINSKÁ Michala
11. HOLÝ Jaroslav

17

14. JANÍK Zdeněk ml.

3

54

3 28 22 22

6

51

7

3

48

1 26 17 24 13
12 18 18

15. KUBÁK Filip
16. KŘIŠTA Miloslav ml.

8 25

22 10 10 19

12. TUČEK Martin
13. LOVĚTÍNSKÝ Michal

4

2 20

4 12

44
43
35

23 11

5 21

34

17. ZUZÁKOVÁ Nikola

27

3 18

31

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI

18. KŘIŠTOVÁ Monika

16 13

6 25 26

30

4. 1. 2020 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA“ Liga 2020
Úvodní turnaj Ligy 2020. Tento turnaj není OPEN.
1. 2. 2020 od 13.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXV. ročník
Tento turnaj je OPEN.
7. 3. 2020 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Tento turnaj není OPEN.
4. 4. 2020 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Tento turnaj není OPEN.
9. 5. 2020 od 17:00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ DVOJIC“ 12. ročník
Tento turnaj je OPEN.
30. 5. 2020 od 14.00
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 15. 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.
7. 11. 2020 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Tento turnaj není OPEN.
5. 12. 2020 od 16.00
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Závěrečný turnaj Ligy 2020. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2020. 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

19. HROUDA Jan

11 30 11 12 21

28

20. HOLÁ Pavlína

15 14 25 23

8

25

21. DOLEČEK Leoš

29 34

5

24

22. SOBOTKOVÁ Jana

28 16

7 28

21

23. MYNÁŘ Jaroslav

27 20

16

24. VENCOVSKÝ Ondřej

31 23

8 29

25. JONÁČEK Stanislav ml.

24

9

26

9

17
16

22

14

26. TUČEK Zdeněk

9 24

14

27. JONÁČEK Filip

30 12

8

28. MURAWSKÁ Dana

20 15 24 27 15

8

29. MÍCHAL Karel

13

27

6

14 18

6

14

5

30. VESELÝ Jan

32

31. EDER Jiří
32. CEJPEK Bohuslav

23 15

4

33. DAVID Imrich

25 31 21

16

3

34. SRP Josef

19 33

17

2

35. LUKŠ Vlastimil

22

17

2

36. KUBÁK Zdeněk

26 17

2

37. PŘIBYL Marek

18

1

38. STRUČOVSKÝ Luboš

20 19

39. URBAN Jaroslav
40. BEDNÁŘ Jiří

29 20
21

41. MUSIL Zdeněk
42. REČNÝ Marcel

24
23

35
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KRAFT informuje
Blíží se konec roku, sluší se bilancovat. V roce 2019 jsme slavili dvacet let činnosti našeho občanského sdružení. Na oslavu jsme
si pozvali na hřiště SIGItým složený z bývalých ligových hráčů a osobností. Opravdu
hezké odpoledne, skvělý výkon na hřišti
i výborná zábava při posezení v klubovně,
krásný zážitek. Na březen jsme pozvali
do KD Ivana Mládka s Banjo bandem. Nevěřili jsme, že v tom staře vypadajícím pánovi, je tolik energie a srandy! I když nebyl KD úplně zaplněn, všichni se náramně
bavili. V létě nám přijela gratulovat skupina TŘI SESTRY, která do Strmilova jezdí ráda a celkem často, letos po šesté. Pěkný
mejdan a dokonce ani nepršelo. Do kostela na 20 výročí založení KRAFT Strmilov
jsme pozvali to nejlepší, co v současné době v ČR máme. Samozřejmě top umělec

str. 10

má top honorář. Přesto si myslím, že vynaložené prostředky stály za to. Vystoupení
Lucie Bílé a Petra Maláska byl opravdu životní zážitek umocněný prostředím kostela sv. Jiljí Strmilov. Vystoupení skvělé a Petr Malásek si mohl zavzpomínat na zážitky
z České Olešné, Strmilova a okolí. Kostelu
jsme věnovali 8000 Kč. To byly veřejné akce
KRAFT Strmilov, mimo to jsme letos oslavovali na vícero frontách. Na rok 2020 jsme
připravili opět tři kulturní akce.
Slunce, seno, jahody, Kameňák, Princezna ze mlejna nebo Čertoviny. Ptát se, co
mají společného tyto snímky, je asi zbytečné. Jasně, je to režisér Zdeněk Troška. A právě on zavítá v úterý 17. března
od 19 hodin do kulturního domu ve Strmilově se svými Úsměvy. O tom, že vás
čeká spousta humorných vyprávění a zá-

bavy kopec, není pochyb. Navrch úsměvné historky doprovodí svými písničkami
Simona Klímová. Vstupné 270,- Kč předprodej v prodejně COOP.
POZOR AKCE:
Vánoční dárek,
vstupenka zakoupená
do konce roku 2019
jako dárek bude za 230,- Kč.
Od 1. 1. 2020
bude cena vstupenky 260,- Kč !
Začátkem léta 5. 7. 2020 vystoupí ve sportovním areálu známá skupina HARLEJ.
V kostele sv. Jiljí 19.9.2020 od 19,oo zahraje skladby starých mistrů světový houslista
Pavel Šporcl.
KRAFT Strmilov
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Provoz kanceláří MěÚ Strmilov, knihovny Viléma Martínka Strmilov
a knihovny v České Olešné
Městský úřad Strmilov upozorňuje na změnu úředních hodin o Vánocích:
Pokladna: platby v hotovosti přijímáme do pátku 20. 12. 2019. Po tomto datu
bude možno uskutečnit platby pouze převodem na bankovní účet vedený u ČS a.s.,
pobočka Jindřichův Hradec, BÚ č. 600 432 309/0800.
Od 23. 12. 2019 - 04. 01. 2020 budou kanceláře MěÚ Strmilov uzavřeny.
Den
ČT 19. 12. 2019
PÁ 20. 12. 2019
SO 21. 12. 2019
PO 23. 12. 2019
ÚT 24. 12. 2019
ST 25. 12. 2019
ČT 26. 12. 2019
PÁ 27. 12. 2019
SO 28. 12. 2019
PO 30. 12. 2019
ÚT 31. 12. 2019
ST 01. 01. 2020
ČT 02. 01. 2020
PÁ 03. 01. 2020
SO 04. 01. 2020

kanceláře
MěÚ Strmilov
OTEVŘENY
OTEVŘENY
UZAVŘENY
UZAVŘENY
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
UZAVŘENY
UZAVŘENY
UZAVŘENY
UZAVŘENY
Nový rok
UZAVŘENY
UZAVŘENY
UZAVŘENY

KVM Strmilov
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Nový rok
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA

Knihovna
Česká Olešná
UZAVŘENA
OTEVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA
Nový rok
UZAVŘENA
UZAVŘENA
UZAVŘENA

Sběrný dvůr
Strmilov
OTEVŘEN
UZAVŘEN
OTEVŘEN
UZAVŘEN
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
UZAVŘEN
OTEVŘEN
UZAVŘEN
UZAVŘEN
Nový rok
OTEVŘEN svozový den
UZAVŘEN
OTEVŘEN

20. 12. 2019 je provozní doba MěÚ Strmilov od 7.00 do 11.30 hod.

17. 3. 2020
od 19.00 hod.

Kulturní dům Strmilov
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Putování za hranice se ŽASem a s úžasem
Tak jsme se k Vám, milí přátelé ŽASu,
po dlouhé době zase na chvilku vrátili. V plné, doslova překypující síle a s novými (ale
i staronovými) členskými přírůstky (letost
se nás sešlo 16!). A také s novým vícečlenným režisérským vedením VARUEL (Vlasta,
Ruda Eliška), který celý rok vymýšlel, piloval, zamotával a potom zase rozmotával
režii, scénář, dialogy a hudební doprovod...
Od září 2019 následovalo poctivé a pravidelné zkoušení jednotlivých scén, shánění a tvorba kostýmů, rekvizit. Scházeli jsme
se jednou až dvakrát týdně, abychom
pobavili nejen sami sebe navzájem, ale
na konci listopadu i Vás, diváky. Dobrovolně přiznáváme, že nám to nešlo vždy jako
po másle, ale to už patří k divadelní řeholi.
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Už víme (ale víte to i Vy, naši diváci), že
pýcha předchází pád. A že není radno se
zbytečně moc zamotávat do některých
uměleckých i sportovních klání. Ale také jsme zjistili na vlastní kůži, že ono totiž opravdu není všechno zlato, co se
třpytí a že nestojí za to se o něj prát. Však
my máme to svoje vlastní zlato – úžasné
a ŽASácké! A sice, že je nám spolu fajn
a to je nad všechna zlata a všechny ceny
světa. A je nám fajn i s Vámi, diváky. Bez
Vás by to všechno bylo poloviční.
Viděli jste také s námi při představení, že
Oskara není až tak velká fuška získat, cenu Grammy už vůbec ne. Nějaká ta medaile navíc nás nerozhodí. A když nám ji
vezmou? Nevadí. Nejvíce má však hod-

notu, když se holky a nyní i kluci ze spolku spolu sejdou, vezmou zkoušky vážně,
ale také se pobaví a dělají si sami ze sebe blázny. Jen tak můžou dobrou náladu
přenést dál na ostatní.
Děkujeme, že jste se s námi smáli! To naše turné po USA nám sice dalo zabrat, ale
stálo to za to. Trochu jsme se poučili, trochu jsme získali čas na rozmýšlení. A jsme
rádi, že jste ten čas, po který jsme se tvořivě rozmýšleli, vydrželi na nás čekat...
Tak třeba zase někdy na společnou zasmátou… 
Za ŽAS Vám úžasné Vánoce
a šťastný a smíchem okořeněný
celý nový rok přeje Vlasta Vondrušová
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Není kopec jako kopec IX.
I v letošním září jsme uspořádaly zájezd
do zajímavých míst naší vlasti. Naši příznivci opět nezklamali, takže jsme se i tentokrát sešli ve velkém počtu a vydali jsme se
společně přes celou republiku až do severních Čech. Našim cílem totiž byl Jablonec
nad Nisou a hora Ještěd. Daleká cesta autobusem kupodivu proběhla bez jakýchkoliv dopravních problémů takže jsem si
pochvalovali, že dálnice mají přece jenom
něco do sebe. V Jablonci jsme objektu naší
prohlídky dosáhli na „první dobrou“ a pak
jsme se již vnořili mezi regály se spoustou
krásných bižuterních výrobků. O některých se dá bez nadsázky napsat, že to byly
přímo skvosty. A to, že i přítomní pánové

z prodejny nechvátali, mluvilo samo za sebe. Prostřednictvím videouzkázky jsme nahlédli tak trochu do výroby, zaplatili jsme
vybranou nádheru a pak již si každý svým
způsobem užíval zbytek volna před odjezdem k dalšímu cíli našeho výletu. Tím byla
dominanta celého kraje - Ještěd.
Někteří z nás pro zdolání „kopce“ zvolili lanovku, ostatní se dopravili na parkoviště
u chaty Ještědka a odtud pokačovali několik set metrů pěšky. Všichni dohromady jsme si pak užívali krásných výhledů
jak cestou, tak i na samém vrcholu. Tam
sice bylo pěkně větrno, ale v restauraci a přilehlých prostorách bylo příjemně
a tak jsme se po zahřátí vydali na venkov-

ní okružní prohlídku, při níž někteří objevili i „mimozemšťana“. Všichni jsme se poté
vydali pěšky na zpáteční cestu, kterou nám
i dalším návštěvníkům dost znepříjemňovali motorkáři, kterým zřejmě pojem parkoviště nic neříkal. Ale na parkovišti u Ještědky jsme se sešli v pořádku, což bylo to
nejdůležitější. Chata byla sice zavřená, ale
i tak jsme si chvíle do odjezdu ještě užili
a v dobré náladě se vydali za stále krásného počasí na cestu k domovu. I ta proběhla
v pohodě, takže po roce se zřejmě zase někam vydáme. Že by někam na kopec?
KLUB ŽEN Strmilov
Foto: H. Přibylová, P. Frühauf
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STOLNÍ TENIS 2019 - 7. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY
pátek 27.12. 2019 od 15.00 hod., tělocvična ZŠ
Pro neregistrované. Občerstveni zajištěno!

HOTEL KOMORNÍK
otevírací doba o Vánocích

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
10:00 - 14:00
16:00 - 22:00
16:00 - 22:00

Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Od čtvrtka 2. 1. 2020 zahajujeme obvyklý mimosezónní provoz.
Přejeme všem stávajícím i novým zákazníkům příjemné prožití
vánočních svátků, pevné zdraví a v novém roce se opět těšíme
na vaši návštěvu.
Hotel Komorník ve strmilově

UPOZORNĚNÍ!
Provoz knihovny
v prosinci 2019 – lednu 2020:
Knihovna bude uzavřena
v době od 20.12.2019
do 7.1.2020.
Provoz bude opět zahájen 8.1.2020…
Přijďte si včas udělat zásobu čtiva
na Vánoce do 18.12.2019!
AŤ JSOU POSLEDNÍ DNY ROKU KLIDNÉ,
PŘÍJEMNÉ A UZDRAVUJÍCÍ
S RODINOU, S PŘÁTELI, S VAŠIMI MILÝMI…
A TŘEBA I JEN S KNIHOU O SAMOTĚ…
S RODINOU, S PŘÁTELI, S VAŠIMI NEJBLIŽŠÍMI.
AŤ I S KNIHOU O SAMOTĚ DOKÁŽETE
PROŽÍVAT KOUZELNÉ CHVÍLE.
PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ ROK 2020!
Vaše Knihovna Viléma Martínka
ve Strmilově a knihovnice
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Přehled akcí a bohoslužeb na Vánoce
v evangelickém kostele
30. 11. – 17:00 hodin
Adventní koncert a dražba fotek: dětský flétnový soubor
Zobáčci a Freedom chór ve Strmilově v kostele, dražba fotek
z fotodílny pod vedením Martina Kozáka
21. 12. – 16:00 hodin
Vánoční hra Tři králové a jarmark ve Strmilově v kostele

Rozpis vánočních
a novoročních bohoslužeb
Římskokatolická farnost Strmilov,
Farní kostel sv. Jiljí
ÚTERY 24. 12. - 20:00 hodin
vigilie Narození Páně

21. 12. – 17:00 hodin
Betlémské světlo na strmilovském náměstí

STŘEDA 25. 12. - 11:00 hodin
slavnost Narození Páně

22. 12.
4. neděle adventní, bohoslužby ve Strmilově v 10:00 hodin

NEDĚLE 29. 12. - 8:00 hodin BS
Svátek Svaté rodiny

25. 12.
Boží hod vánoční, bohoslužby v Zahrádkách v 8:30 hodin
a ve Strmilově v 10:00 hodin s VP

STŘEDA 1. 1. 2020 - 8:00 hodin
Slavnost Matky Boží P. Marie

1. 1. 2020
Nový rok, bohoslužby ve Strmilově v 10:00 hodin s VP

NEDĚLE 5. 1. 2019 - 8:00 hodin
Slavnost Zjevení Páně

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 10:00
hodin ve Strmilově.
Ludmila Míchalová Mikšíková

BS - bohoslužba slova

Vážení zákazníci, děkujeme za Vaší důvěru v uplynulém roce.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.
Ať se v následujícím roce splní všechna Vaše pracovní i osobní předsevzetí. Aby rok 2020 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný
a úspěšný.
Zaměstnanci COOP TUTY Strmilov
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• Prodej suchého palivového dřeva
- akce smrk 800,-Kč/prm
- dřevní zbytky 500,-Kč/prm
• Koupíme les, i kůrovcový, holinu,
••doProdej
suchého
palivového
dřeva
20
od N.suchého
Bystřicepalivového
Prodej
suchého
palivového
dřeva
• km
Prodej
dřeva
•
•

-- akce
800,-Kč/prm
akce smrk
smrk
800,-Kč/prm
- zbytky
akce
smrk
800,-Kč/prm
dřevní
500,-Kč/prm
Vykoupíme
- dřevní zbytkykulatinu
500,-Kč/prm

- dřevní zbytky 500,-Kč/prm

•• Koupíme
les,
ii kůrovcový,
holinu,
Koupíme
les,
kůrovcový,
holinu,
Doprava
kulatiny
Vykoupíme
kulatinu
do
20
km
od
N.
Bystřice
• km
Koupíme
les, i kůrovcový, holinu,
do 20
od N. Bystřice
do 20 km od N. Bystřice
•• Vykoupíme
Vykoupíme kulatinu
kulatinu
kulatiny
•• Doprava
Vykoupíme
kulatinu
•Vykoupíme
Vykoupíme
kulatinu
Doprava
kulatiny
kulatinu

•

Doprava
kulatiny
Vykoupíme
kulatinu

el. + 420
162162
446
tel.
420
446
tel. ++608
420 608
608
162
446
++ 420
608
tel.:
420608
608 162
162
446
tel.:tel.:
+ 420
162446
446
www.drevo-batista.cz
www.drevo-batista.cz

www.drevo-batista.cz
tel. + 420 608
162 446

tel.: + 420 608 162 446
www.drevo-batista.cz

AUTOBATERIE
do osobních a nákladních automobilů,
motocyklů, traktorů a zahradní techniky
Ing. K. Hůlka, Rodvínov 97, tel.: 601 324 409 - denně

MS Strmilov JITRA zve na

u

Myslivecký
ples
začátek:

8. 2. 2020

20:00 hod. kde: KD Strmilov hudba: BARET
150 Kč předprodej: JEDNOTA Strmilov

vstup:

Speciality ze zvěřiny a bohatá TOMBOLA!
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