Strmilovské noviny
Milý čtenáři,
asi jsi si toho nevšiml, ale máme
tu zase nový rok. Tedy dlužno dodat
– podle židovského kalendáře. V
našem kalendáři píšeme 4. října,
ale v židovském první den roku
5766. Jen pro zajímavost – rok
židé počítají od stvoření světa.
Tento první den v roce začínají
v
židovských
náboženských
obcích deset dní trvající svátky
pokání. Židé věří, že během
těchto deseti dnů Hospodin
rozhoduje o osudu každého
člověka. Spravedliví jsou zapsáni
do Knihy života, nenapravitelní
hříšníci jsou z ní vymazáni. Ti
ostatní mají právě těch deset dnů
na to, aby pokáním a smířením s
bližními
napravili
všechno
špatné. Každý má šanci být na
celý příští rok do Knihy života
zapsán.
Na 4. října v tomto roce připadá
ještě jedna zajímavá událost – podle
muslimského kalendáře začíná
postní měsíc Ramadán roku
1426. Muslimové se tento měsíc
omezují nejen v jídle, ale mají se
vyvarovat například i neshod,
násilí a neslušných řečí.
Zaujal nás, milý čtenáři, ten
půst, který v této době dodržují
židé i muslimové. Z našeho života
prakticky vymizel. Jistě, můžeme si
říct, že jsme „moderní lidé“. Na nás
už tyhle středověké pohádky neplatí.
Jen čas od času se objeví zprávy,
že půst je dobrá věc i z lékařského
hlediska. Je to příležitost k pročištění celého organismu.
Jen čas od času se objeví zprávy,
že půst je dobrá věc i z hospodářského hlediska. To, že se nehodláme
v ničem omezovat, má svůj podíl
viny na bídě ve třetím světě.
Jen čas od času se dozvídáme, že
půst je dobrá věc i z psychologického hlediska. Za zavržení těch
nedílných součásti půstu, jako je
vyznání vlastních vin a smíření s
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bližními,
platíme plnými
čekárnami u ordinací psychologů a
psychoterapeutů.
Je mnoho věcí, které my, moderní
lidé, považujeme za staré pohádky.
V těch starých pohádkách se ale
možná za všemožnými legendárními
závoji skrývá víc pravdy, než
bychom si mysleli či přáli. A zde
přinejmenším ta, že když se člověk
dokáže dobrovolně v něčem omezit,
tak to má dobré důsledky pro něj
samotného, i pro lidi okolo něj.
Moudrost, rozvahu a slunný
podzim Ti, milý čtenáři, přejí
Tvé Strmilovské noviny.

Z obsahu:
-
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Zprávy z Obecního úřadu
Volby do Školské rady
Kroužky v Základní škole
Mladí fotbalisté
Skauti
Bezdrátový internet
Podzimní plesová sezóna
Aktuality, rozhovory,
pozvánky, zábava
i poučení…

Zprávy z radnice
1/ V uplynulých dnech provedli
pracovníci obce prořezání stromů (lip)
na náměstí a v Kunžatecké ulici ve
Strmilově. U velké většiny občanů je
tento zákrok hodnocen velmi kladně,
ale přesto se objevila kritika, proč
jsme tyto práce provedli právě teď.
Protože jsme si také nebyli zcela
jisti, oslovili jsme zahradníky a
ochránce přírody a ti nám potvrdili, že
je nutné tyto lípy prořezat co nejdříve,
dokud jsou větve jen slabé a řez je tím
méně „bolestivý“. A dále je nutné
provést tento řez ve vegetačním
období, aby se rány ještě do zimy co
nejvíce zacelily a nedošlo k zahnívání
dřeva na řezu.
2/ Tento rok probíhal v naší obci
jako rok velkých oslav – 750 let od
první zmínky o Strmilovu.
Po mnoha nejrůznějších akcích je
potřeba tyto oslavy důstojně a
slavnostně zakončit a proto v neděli
27. listopadu 2005 od 15,00 hodin
proběhne v Kulturním domě společně
se setkáním důchodců i „Slavnostní
zakončení oslav 750. výročí vzniku
Strmilova“.
Připomeneme si tam znovu krátce

historii obce, připomeneme si i
nejrůznější oslavy, které v průběhu
roku proběhly, poděkujeme všem,
kteří se na oslavách jakýmkoliv
způsobem podíleli a k tomu všemu
vám bude ještě jednou vyhrávat
k tanci i poslechu taneční orchestr
AKORD Strmilov pod vedením
Jaroslava Emmera.
Přijďte se všichni pěkně pobavit a
důstojně zakončit tyto významné a
krásné oslavy obce.
3/ Obec Strmilov pokračuje
v prodeji zainvestovaných parcel na
výstavbu rodinných domků v lokalitě
„U Vodojemu“ ve Strmilově.
Základní výbavou každé parcely je
vodovod a kanalizace ukončené
šachtami na parcele, přípojná místa
pro elektřinu a plyn na hranách parcel,
v areálu budou i komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení. Velikost
parcel je od 713 do 1132 m2 a
minimální nabídková cena je 350,Kč/m2.
Termín pro podávání nabídek na
OÚ Strmilov v uzavřené obálce a
s heslem „PARCELY“ je 13. října
2005 do 12,00 hodin. Otevírání
obálek, vyhodnocení nabídek a
potvrzení kupujícího provede komise

13. října 2005 ve 14,00 hodin za
možné účasti kupujících na OÚ ve
Strmilově.
Vyzvednutí plánku parcel a
prohlídku na místě je nutno předem
domluvit. Bližší informace o prodeji
získáte na OÚ Strmilov nebo na
www.strmilovsko.cz.
4/ Obec Strmilov vyhlásila
veřejnou soutěž na prodej nemovitosti
– stavební parcela č. 175 o výměře
126 m2 s domem č.p. 14 v k.ú.
Strmilov – v ulici Brana po ordinaci
dětské lékařky.
Vyvolávací cena je 527.120,- Kč .
Nabídky s nižší cenou budou ze
soutěže vyřazeny. Nabídky s návrhem
ceny mohou zájemci odevzdat na OÚ
Strmilov
nebo
zaslat
poštou
v zalepené obálce označené nápisem
SOUTĚŽ
–
PRODEJ
NEMOVITOSTI.
Termín pro podání nabídek je
19.10.2005 do 14,00 hodin. Otevírání
obálek a výběr uchazeče bude
19.10.2005 v 16,00 hodin na OÚ
Strmilov.
Bližší informace a prohlídku
nemovitosti je nutno předem domluvit
na OÚ ve Strmilově.
Jaromír Krátký, starosta obce

Ze zasedání Zastupitelstva dne 8. září 2005
- neschválení smlouvy o převzetí části
silnice I/23 do místních komunikací
- schválení prodeje pozemků obce v
zastavěné části „U Vodojemu“ dorovnání na skutečný stav
- prodej části pozemků v k.ú. Leština
u rekreačních chat (celkem v 6
případech) s podmínkou dodržení
nové rovné hranice a věcným
břemenem, že se na těchto pozemcích
nebude stavět, v dalších dvou
případech rozhodnutí odloženo až po
zpracování plánu celkového zastavění
tohoto území

Školská rada…
…musí být podle nového
školského zákona zřízena při každé
škole, a to nejpozději k 31.12.2005
- Skládá se z 6 osob.
- Působí tři roky.
- Dva členy jmenuje obecní úřad, dva
jsou voleni z rodičů, dva z učitelského
sboru.
- Z rodičů, kteří mají zájem pracovat
v ŠR, je sestavena kandidátní listina,
z tohoto seznamu pak rodiče volí 2
členy a 1 náhradníka.
- Stejným způsobem volí své zástupce
učitelé.

- schválení rekonstrukce vodovodu v
Palupíně firmou Nezdara za cenu
216.000,- Kč
- uložení kontrol pro výbory
zastupitelstva obce: finanční výbor kontrola zaúčtování a čerpání
přidělených dotací od obce spolkům a
kontrolní výbor – kontrola vybírání a
evidence poplatků za ubytovací
kapacitu a za lůžka
- částečný souhlas s žádostí pana Dr.
Malého o vybudování 3 rybníků v k.ú.
Česká
Olešná
–
souhlas
s
vybudováním 2 rybníků, celá oblast

musí zůstat trvale přístupná a rybníky
musí mít pouze extenzivní (nikoli
intenzivní) chov ryb
- odložení žádosti p. Semotána o
odprodej části pozemku ve dvoře za
DPS – po přesném zaměření
- schválení rozpočtových změn
- projednání a schválení způsobu
prodeje domu čp. 14 (dříve ordinace
dětské lékařky) – výběrovým řízením
obálkovou metodou – viz informace
výše

- Kandidátní listina zástupců z řad
rodičů byla uzavřena 29.9.
- Seznam navržených kandidátů visí
na dveřích ve vchodu do ZŠ.
- Volby jsou platné za jakéhokoliv
počtu hlasujících.
- 10.10. budou rodičům doručeny
kandidátní lístky.
- Každý rodič (nebo zákonný
zástupce) dostane svůj kandidátní
lístek (tj. otec i matka každý svůj).
- Na tomto lístku zaškrtne právě 3
jména (dva členové, jeden náhradník),

lístky s jiným počtem zaškrtnutých
hlasů budou neplatné.
- 12. října od 8.00 do 13.00 nebo
13. října od 8.00 do 17.00 mohou
hlasující vhodit lístky do volební urny
umístěné v ředitelně školy.
- 17.10. budou vyvěšeny výsledky
voleb.

Školská rada se může
vyjadřovat mj. k školnímu
řádu, systému známkování,
učivu, rozpočtu školy atd.
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Milí rodiče,
předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků naší školy. Jak sami vidíte, kromě povinné výuky se staráme i o náplň
volného času Vašich dětí. Uvítáme, když se k nám přidáte i vy!
Den v týdnu
Pátek
Pátek
Čtvrtek
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Středa
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Úterý, čtvrtek
Pátek
Úterý
Středa

Od – do
11-30-12.00
12.30-13.15
13.30-14.15
13.30-14.15
7.00-7.30
11.30-12.15
12.25-13.10
11.30-12.15
12.25 – 13.10
13.30-14.15
11.30-13.10 1/14 dní
13.15-14.00
Odpolední workshopy dle dohody
12.25-13.25
13.10-14.10
13.10-14.10
7.00–7.30
12.25-13.10
12.30-14.00
7.00-7.30

Název kroužku
Flétna
Flétna
Flétna
Německý jazyk
Německý jazyk
Katolické náboženství
Katolické náboženství
Biblický kroužek
Biblický kroužek
Biblický kroužek
Základy na PC
Základy na PC
Filmový kroužek
Internet
Internet
Internet
Anglický jazyk
Příprava na přij. zkoušky
Šikovné ruce
Zdravotnický kroužek

Vyučující
Plachá
Plachá
Plachá
Pecharová
Pecharová
Berkovský
Berkovský
Pechar
Pechar
Pechar
Pechar
Pechar
Pecharová
Zemanová
Pecharová
Hronová
Knotková
Knotková
Hronová
Šarochová

Komu je určen
2.+3. třída
5.+6.+7.třída
8.+9. třída
6.+7. třída
8.+9. třída
1.+2. třída
3.-6. třída
1. třída
2.-4. třída
6. třída
6. třída
5. třída
9. třída
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
8.+9. třída
9. třída
4.+5. třída
5.+6. třída

Všechny uvedené kroužky jsou pro děti ZDARMA

Rozhovor s novou paní učitelkou – Mgr .Věrou Slámovou
Dobrý den, děti již jistě doma
vyprávěly, že ve škole potkaly novou
paní učitelku, některé mohly hovořit i
o prvních zkušenostech, které s ní
mají. Které třídy učíte a jaké
předměty?
A víte, že by mě docela zajímalo,
jaké zkušenosti mají děti a co doma
vypráví? Něco se vám doneslo?
Na 1. stupni učím žáčky druháčky
téměř všechny předměty a na 2. stupni
je to tělesná a rodinná výchova.
Je Strmilov Vaše první „učitelská
štace“?
Již jsem učila čtyři roky na
základní škole v J. Hradci. Přála bych
si, aby mé přestoupení do „základky“
ve Strmilově bylo první a poslední.
Opouštět jednu školu a začínat v jiné
není vždy jednoduché.
Jak se vám tu líbí? Můžete

strmilovskou školu, děti, jídelnu atd.
srovnat se situací v jiných školách?
Líbí se mi „rodinné ovzduší“
školy. Nižší počet žáků ve třídách
zaručuje menší hluk o přestávkách na
chodbě a v jídelně během oběda.
Myslím, že místní škola je velmi
dobře vybavená a nemusí se bát
srovnání s městskými školami. Velké
plus vidím ve sportovním zázemí
školy. Kde mají děti tak krásnou
sportovní halu na míčové hry a ještě
malou tělocvičnu s nářadím?
Trocha „rodinné anamnézy“. Jste
Strmilačka?
Narodila jsem se v Humpolci , kde
doposud žijí moji rodiče.
Máte ve Strmilově nějaké kořeny?
Ano, dokonce učitelské. Manželův
děda je stále ještě starší generací

vzpomínaný pan učitel Mouca.
Mohu se zeptat na rodinu
podrobněji?
Letos v říjnu to budou už tři roky,
kdy jsme se s manželem a synem
Honzíkem přistěhovali do Strmilova.
Náš Vojtíšek se narodil už ve
Strmilově a od 1. října nastoupil do
zdejší MŠ.
A na závěr: Co byste vzkázala
dětem i rodičům do tohoto školního
roku?
Asi každý rodič si přeje, aby jeho
dítě mělo ve škole dobrého a
chápavého učitele. Já bych si přála,
aby se mezi mnou, dětmi a rodiči
vytvořila vzájemná důvěra a podpora.
Věřím, že tak společně zvládneme
vychovávat a vzdělávat naše děti.
Děkujeme za rozhovor

TEENAGEŘI A ŽIDÉ
Zní název filmového projektu České televize, do kterého jsme se přihlásili a byli vybráni s naší YMCA Strmilov.
Práce na projektu byla nabídnuta nejdříve žákům 9. ročníku a volná místa byla doplněna třemi dalšími zájemci.
Vznikla tak 9 členná skupinka, podle paní producentky Zuzany Dražilové ideální počet. Smyslem projektu je
propojení: minulosti s přítomností (generace 2. světové války a dnešní), spolupráce (ZŠ s YMCA a místními
občany) a zamyšlení mladé generace: kdo vlastně jsme. Proto se vám může stát, že vás následující měsíce osloví
s kamerou strmilovské děti a budou se vás všetečně vyptávat. J Myslím, že stojí za to jim pomoci při pátrání po
zmizelých občanech ze Strmilova a okolí.
Lenka Pecharová
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Úspěchy mladých fotbalistů
Ve skončené sezóně 2004-2005
dosáhla žákovská družstva opět velmi
pěkných výsledků.
Mladší žáci zvítězili v okresním
přeboru, starším žákům dopomohlo
čtvrté místo mezi šestnácti týmy
okresu k postupu do 1.A třídy, kterou
řídí jihočeský krajský fotbalový svaz.
V nové sezóně 2005-2006 tak
budou oba týmy reprezentovat
Strmilov v soutěži, která pokrývá
oblast od Dačic až k Táboru. Jejich
soupeři budou např. Týn nad Vltavou,
Bechyně, Sezimovo Ústí a další.
Prvořadým úkolem nováčků ve
vyšších soutěžích je vždy udržet se.
Nejinak tomu bude i u našich

družstev. K tomu, aby se záměr zdařil,
je nezbytné zvýšit tréninkové úsilí a
zaměřit se na odstraňovaní slabin,
které se ve hře obou týmů vyskytují.
Pevně však věříme, že se vše podaří a
naši mladí fotbalisté budou se ctí
reprezentovat naši obec. Účinkování
ve vyšších soutěžích však přináší i
mnoha úskalí.
K těm hlavním patří zvýšené
náklady na dopravu do vzdálenějších
míst. Proto se obracíme na všechny
fyzické, právnické i ostatní osoby,
které by chtěly nebo mohly podpořit
snažení našich mladých fotbalistů a to
jakýmkoliv způsobem, ať finančně,
materiálně i osobně. První vlaštovky
mezi mecenáši se již našly – patří

mezi ně zejména Obecní úřad ve
Strmilově, který poskytl pomoc jako
první, dále se již připojili: pan Jan
Dvořák, hotel Komorník, pan
Miroslav Hačka, truhlářství Jiří
Straka, pan Pavel Dočekal a další. Za
projevenou přízeň všem současným i
budoucím sponzorům a fanouškům
mnohokrát děkujeme.
Upozorňujeme všechny rodiče i
další zájemce o sport ve Strmilově, že
na všechny zápasy se jezdí
autobusem, takže již nic nebrání
tomu, aby se přidali a jeli naše
sportovce podpořit v jejich snažení!
(za informace děkujeme p. Hačkovi)

Fotografie ze zápasu
s mužstvem Břilice (24.9.)
(zápas skončil 2:2, po poločase 1:1)
z dojmů našich borců (7. třída) vybíráme
ty nejzajímavější:
- nejlepší zážitek: 2. gól, který jsme dali
- nejhorší zážitek: 2. gól, který jsme
dostali (4 minuty před koncem!)
- nejlepší hráč našeho mužstva: Jan
Loula (dal oba naše góly)
- nejhorší hráč: rozhodčí (ani jednou si
nekopl do míče)

Přibyli mezi nás

Hudební škola Yamaha pořádá každé pondělí v MŠ - Strmilov

kurzy pro děti předškolního věku:

Daniel Sedlák
(Strmilov)

Patrik Boris
(Česká Olešná)

Ať se Vám s námi líbí

Poděkování
Děkujeme Obecnímu úřadu
Strmilov za krásnou gratulaci
k naší zlaté svatbě

-

První krůčky k hudbě - pro děti od 18 měsíců do 4 let
(15.30 - 16.15 hod.)
Rytmické krůčky - pro děti od 4 do 6 let
(16.30 - 17.15 hod.)

Přijďte si vyzkoušet s Vašimi dětmi
hodinu zdarma!!!
HŠY hledá učitele na kytaru (1-2 hodiny týdně)
Bližší informace: Ingrid Bedáňová 777 128 905, 606 128 905

Manželé Wildmannovi
Nový školní rok už je v plném proudu a ani strmilovští skauti nezahálejí. Malé světlušky se scházejí
každý pátek od 16.00 a velké skautky vždy v sobotu od 14.00. Jelikož pojedou světlušky na jaře na
závody, bude nutno spoustu toho probrat a procvičit. Zdravověda, příroda, uzly, ale i hry. A tohle
všechno a ještě mnohem víc si holky vyzkouší ve velké konkurenci a já pevně doufám, že obstojí.
Mako Hojková

Koupím násadu kapra K3 + násadu lína L2, L3.
tel.: 606 609 909
Jaroslav Nečas
U Rendlíku 1904
393 01 Pelhřimov
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1. zkouška na Vánoční
divadelní hru dětí (tentokrát se
jmenuje „Strašidelné město“)
proběhne v neděli 30. října od
11. hod. v evangelickém kostele!

Rozhovor se strmilovskou kadeřnicí Danou Přibylovou
Dobrý den,
letos v červnu jste obsadila 3. místo v
celorepublikové soutěži kadeřníků. Co
to bylo za soutěž?
Celý název zní Trend vision awards –
Kadeřník roku. Celou soutěž zaštiťuje
známá firma Wella.
Jaká byla konkurence?
Z došlých 2500 přihlášek se do
vlastní soutěže dostalo 189 účesů
kadeřníků, kteří splnili podmínky
soutěže. Z těch je pak vybráno 20
finalistů.
To je strašlivá konkurence!
Soutěž tradičně vyhrávají velké
kadeřnické salóny. Byla jsem první
kadeřnice z Jižních Čech, která se takto
umístila. Bylo to překvapení i pro
porotu.
Jak vlastně taková soutěž probíhá?
Výběr z
nejlepších světových
kadeřníků stanoví 4 trendy, kterými se
bude kadeřnictví ubírat. Soutěžící
kadeřníci si pak jeden z nich vyberou a

zpracují.
Který jste si vybrala vy?
Jmenoval se „Jsem zamilovaná“.
Svůj „učesaný model“ jste někam
vezla?
Předně nejde jen o účes, ale i make-up
a celkový dojem, takže mým úkolem
bylo vybrat k účesu i oblečení.
Kadeřnické salóny si k tomu najímají
specializované odborníky, ale stejně
jsme byly s paní Miluší Popelkovou
lepší! Výsledek se nafotí a v soutěži pak
figurují již jen tyto fotografie.
Můžeme je někde vidět i my?
Některé z nich jsou vystaveny na
webových stránkách firmy Wella.
Kdo zasedl v porotě?
Ve světě kadeřníků jsou to velmi
známá jména. Předsedou poroty byl
Graham Hale (umělecký ředitel salonu
Toni&Guy), dále Erich Petroczi (jeden
z vítězů loňského ročníku), Katarina
Baloun (fashion TAIZA), Pavel Bauer
(vizážista a mistr republiky v make-

upu),
Stanislava
Stiborová
(šéfredaktorka časopisu Hair a Beauty),
Robert Vano (fotograf a umělecký
ředitel Czechoslovak Models) a jako
čestná členka poroty Lucie Králová
(Miss ČR 2005)
Jaké máte plány do budoucna?
Ovlivnil je nějak tento úžasný úspěch?
Otevřel mi dveře, ale vstoupit musím
sama. Jako finalistka soutěže poletím
20. října do Londýna na International
Trend Vision Award 2005 obhlédnout
konkurenci kadeřníků celého světa.
Držíme Vám palce v cestě za
dalšími úspěchy!
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Adresa: Bůh, Zeď nářků, Jeruzalém
„Dopisy Bohu přichází z celého
světa“, říká mluvčí izraelských pošt
rabín Izák Jechia. „Děti i dospělí lidé
píší dopisy s důvěrou, že dojdou do
správných rukou. Vidíme, že důvěřují
naší poště…“
Izraelská pošta shromažďuje dopisy
adresované Bohu, Nebesům, nebo
Mesiáši. Podle izraelských novin Haarec
se tyto dopisy zastrkávají do štěrbin v
západní zdi chrámového pahorku, zvané
též Zeď nářků. Ceremonie se osobně
účastní generální ředitel izraelských
pošt, Josef Sheli a rabín Zdi nářků,
Samuel Rabinowich. Mluvčí pošt sdělil,
že od začátku letošního roku takto
doručili přibližně 1000 dopisů.
Zvyk zastrkávat dopisy do Zdi nářků
vychází z legendy, kterou si mezi sebou
vypráví poštovní úředníci. Dříve totiž
tyto dopisy byly řazeny do kolonky
„adresát neznámý“ a otevíraly se (stejně
jako všechny nedoručitelné dopisy) s
nadějí, že adresát bude ještě dohledán.
Mezi těmito dopisy byl také jeden
s velmi srdceryvným obsahem. Pisatel
dopisu byl zoufalý, protože mu chybělo
5000,- šekelů (asi 30.000,- Kč) k tomu,
aby mohl zaplatit své dluhy. Prosil tedy
Boha o chybějící peníze.
Zaměstnanci pošty mezi sebou udělali
sbírku a shromáždili 4300,- šekelů, které
pisateli dopisu v obálce anonymně
zaslali. Po nějaké době přišel od tohoto
muže na poštu opět dopis adresovaný
Bohu. Byl děkovný, ale obsahoval i
stížnost. Pisatel prosil Boha, aby příště
neposílal peníze poštou, protože
zaměstnancům pošt nelze věřit - ukradli
totiž z dopisu 700,- šekelů.
Poté bylo rozhodnuto, že se dopisy
adresované Bohu nebudou více otvírat,
ale zalepené se budou zastrkovat přímo
do štěrbin Zdi nářků, spolu s tisíci
jinými prosbami, které tam návštěvníci
denně zanechají. „Potom, co tato praxe
vešla ve známost, dopisů adresovaných
Bohu výrazně přibylo“, dodal k tomu
mluvčí pošt. Co tedy lidé v dopisech
Bohu píší, zůstává již neznámé, ale
pravděpodobně to bude to samé, co
dříve – prosby o zdraví, lepší život,
odpuštění a lásku.
Podle novin Haarec

Přijďte tuto sobotu do sálu Beseda ve Strmilově na

YMCA Strmilov Vás srdečně zve na přednášku

filmovou projekci

Petra Kalače

BORNEO
Rukavicová
loutka
(autorský film Ondřeje Semotána)

Vyprávění o několikaměsíčním pracovním
pobytu v centrálních pralesích a horách státu
Sabah v severní části třetího největšího ostrova
na světě.

8.10. od 18.00

sál Beseda
pátek 14. 10. od 19.00 hod.

Všichni jsou srdečně zváni na

Upozorňujeme všechny zainteresované, že

Pyžamový bál 28.10. od 15.00
(pořádá SRPŠ)

proběhne v

15.10. od 20.00
vstupné 50 ,- Kč

=> pro účastníky v pyžamu výrazná sleva! <=
Tombola – první cena televizor!

hotelu Komorník

III. turnaj ve cvrčkovi
„O krále Strmilovska“
(Liga 2005)

Hraje Benefit

Kulturní komise Vás srdečně zve do Kulturního domu ve
Strmilově na

Slavnostní zakončení oslav
jubilejního 750. roku

27.11. od 15.00
K tanci i poslechu hraje

taneční orchestr Akord
Telefonní čísla do ordinací v Kondrysově domě
MUDr. A. Spurná 720 418 745 (Eurotel), privat: 384 399 134
MUDr. E. Punčochářová 384 392 446
MUDr. S. Matoušková 384 392 048
V případě nepřítomnosti lékaře je možno se obracet na Lékařskou službu první pomoci v J. Hradci: všední dny
18,00-22,00; SO+NE 9,00-20,00, tel.: spojovatelka 384 376 111, LSPP 384 322 333 nebo 384 376 375

Od 1.10. je ve Strmilově dostupné bezdrátové připojení k internetu.

Základní informace byly uvedeny v minulém čísle SN (3/05), podrobné informace jsou dostupné na
našich stránkách www.jhcomp.cz.
K 1. září došlo k navýšení rychlostí a zavedení nových tarifů: za 352 Kč/ měsíc (cena vč. DPH) firma
nabízí možnost připojení buď 128 kBps (bez omezení stažených dat) a nebo 256 kBps (omezení na 5GB).
Zájemce, kteří se již u naší firmy zaregistrovali, budeme v nejbližší době kontaktovat, noví zájemci mají
možnost obrátit se na telefony 384 325 158 nebo 605 247 266, nebo e-mailem: stepan.zelezny@jhcomp.cz.
Odpovědný redaktor J.F.Pechar, obrázky Z. Honzal. Počet výtisků 400 ks. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924;
Sazba J.F. Pechar, tisk OÚ Strmilov (IČO 247511); vydáno v úterý 4. října 2005, příští číslo začátkem prosince 2005
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