TENTO ROK SLAVÍME:
760. výročí první zmínky o Strmilovu
10 let města
140 let SDH

Kalendárium akcí
29. 5. 2015

Noc kostelů v evang. a katolickém

30. 5. 2015

Kácení máje v České Olešné

kostele
(soutěže pro děti, opékání špekáčků)
5. 6. 2015

Cestopisné promítání Ondry
Semotána „Kambodža“

6. 6. 2015

Dětský den

6. 6. 2015

Kácení máje a večer Májová zábava

8. 6. 2015

Pasování předškoláků na školáky

13. 6. 2015

Cyklovýlet YMCA

14. 6. 2015

Kynologické zkoušky

18. 6. 2015

Pasování prvňáčků na čtenáře

21. 6. 2015

Slavnostní otevření kabin TJ Jiskra
Strmilov (program uvnitř čísla)

Z obsahu

24. 6. 2015

Vítání občánků

27. 6. 2015

Kynologické zkoušky

27. 6. 2015

Dětský den v České Olešné „Hurá na
prázdniny“

30. 6. 2015

Slavnostní předávání vysvědčení
žákům 9.třídy

Kompostéry............................................str. 2

Slavnostní rozloučení se žáky z MŠ

Do Leštiny po nové............................... str. 2
Jarní dámská jízda................................ str. 4

na MěÚ ve Strmilově
Červen

Výstava „Sportujeme ve Strmilově
na chodbě MěÚ

Z kynologického klubu......................... str. 5
Akce YMCA............................................ str. 6
Obrazem................................................. str. 7

Červenec

Víkend plný zážitků v České Olešné
– akce pro děti na celý víkend

12.-19. 7. 2015 Letní kemp mládeže
18. 7. 2015

THL závody v požárním útoku
O pohár starosty

Základní škola....................................... str. 8
Mateřská škola..................................str. 9-10
Novinky od sportovců.........................str. 11

7. 8. 2015

Koncert Open Air KRAFT

8.-15. 8. 2015 Letní dětský tábor Hůrky „Putování
s Josefem“- YMCA Strmilov
23. 8. 2015

Pouťová zábava v České Olešné

24. 8. 2015

Pouť v České Olešné

5. 9. 2015

Tkalcovské slavnosti

6. 9. 2015

Pouť ve Strmilově
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Úvodem...

Dlouhověký Strmilov dneška
Tak už je prý našemu městu 760 let. Je
to už opravdu kmet jak se patří. Pokud
to budeme brát na lidská pokolení - kolik se zde již asi vystřídalo generací,
rodů a rodinných klanů? Málokterý vydrží na jednom místě. Většinou se jeho
děti rozprchnou do všech koutů nejen
republiky, ale i světa a vrátí se třeba jen
výletem do míst svého mládí, plny nostalgie nebo také bez ní, po létech ve zralém věku, nebo třeba již vůbec. Obec a
následně i město po staletí měnilo svou
tvář, stejně jako se mění složení jeho
obyvatel. Co by asi řekli ti dávní obyvatelé našich končin na dnešní podobu
našeho města?
Je třeba, abychom si uvědomili, že podobu města netvoří pouze Město Strmilov jako takové svými většími či menšími investičními akcemi, jeho zvolení
zastupitelé a radní svými rozhodnutími,
pracovníci a zaměstnanci městského
úřadu svou každodenní prací, ale tvoříme ji všichni, kteří zde žijeme. A to
svými udržovanými i neudržovanými

domy, zahradami, ulicemi a uličkami,
svou péčí nejen o svůj majetek, ale i
svou péčí či „nepéčí“ o celkový veřejný
pořádek, svým zájmem o věci veřejné
a svým zapojením se do nich. A také
samozřejmě svým chováním. Není to
pouze o mém vlastním domácím prostoru o pár metrech čtverečních, ale také
o našem společném sdíleném prostoru,
který se rozkládá napříč Strmilovem
a ještě dál. A ovšem také o tvořivosti,
nápaditosti, estetice, vztahu k přírodě,
organizaci lidí a kultury, společenském
životě ve městě a okolí. Zlepšovat, tvořit, opravovat a investovat energii, čas i
peníze nejen do té své, ale i trochu navíc do té společné hromádky – to chce
opravdu celého člověka.

vlastním dětem. Svým příkladem, výchovou. Je to totiž třeba. Je přeci něco
úžasného procházet se při toulkách napříč městy a vesničkami, jejichž návsi
a náměstí, ale i uličky, domy a ostatní
prostranství na první pohled zaujmou
čistotou a upraveností. Je úžasné přijít
tam, kde se stále něco děje.

Ti z nás, kteří se zapojili do jakékoliv
společné akce na úpravách veřejného
prostranství, podíleli se na tvorbě čehokoliv, navštívili zde nějakou společenskou akci, takové vnímání potřeby mít
něco hezkého společně, mají. A pokud
to mají v sobě oni, lehce to předají dál

Tak ať těch obyvatel s mladistvou duší
má i náš letitý Strmilov stále dost a kéž
i čím dál více!

Takováto sídliště, i když už mají za sebou přece jen pár staletí, září novotou
a mladostí. Je v nich radost pobývat,
žít, pracovat, ale i bavit se. Cítíte v nich
energii a mládí. Tu mladost jim však dodávají jejich obyvatelé. Ač řada z nich
již ve zralých létech, jejich duše jsou
tvořivé a mladistvé. Oni jsou totiž tou
tváří dnešních obcí.

Vlasta Vondrušová

Aktuálně

Kompostéry

Upozornění

Město Strmilov se zapojilo do akce SMOJK na
pořízení kompostérů do jednotlivých domácností
ve městě. Na základě objednávek bylo vydáno 215
kompostérů v hodnotě 585 000,- Kč. Z toho 90%
bylo hrazeno z dotace.

Skládka biologického odpadu (tráva, listí) byla
přemístěna na upravené prostranství v lomu u Kamenitého potoka. Tam se na oddělené místo ukládají i
větve.

Do Leštiny po nové cestě
Během června proběhne kolaudace akce „Rekonstrukce místních komunikací v Leštině“, který
byl spoluﬁnancován Evropskou
unií. Obyvatelé Leštiny i rekreanti z chat u rybníka Komorník
mohou jezdit do této místní části
Strmilova po novém asfaltovém
povrchu.
Město Strmilov získalo na opravu
str. 2

těchto místních komunikací dotaci
5,45mil. Kč. Celkové výdaje byly
6,4mil. Kč. V rámci dotace došlo
k opravě silnic, které byly v některých úsecích již v havarijním
stavu. Místní komunikace navazující na náves v Leštině a vedoucí
do rekreační oblasti u rybníka Komorník měly mnohačetné výtluky,
vyjeté koleje a prašný povrch.

Dodavatelem stavebních prací je
ﬁrma Swietelsky stavební s r.o.,
ﬁrma staví podle projektové dokumentace Ing. Marié Buzkové.
Celkem bylo v rámci této akce zrekonstruováno 2,79km cest.

Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D
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Něco málo o čápech
Kam letí letí ten čáp, který u nás na návsi stával, zpívalo se v dnes již dávno
zapomenutém hitu.
Každé jaro s dětmi netrpělivě vyhlížíme tyto velké posly jara, na mapě vyhledáváme cestu, kterou musí čáp bílý stěhovavý uletět, aby se mohl vrátit sem k nám
domů. A zpíváme jiný hit:
Klapy, klapy, klapy, klapy,
když přiletí velcí čápi,
zakrouží nad vodou
pod modravou oblohou.
Nejraději mají výšky
obhlédnou si střechy i ty stříšky,
na velkém komíně staví hnízdo rodině.
Letos čápy uviděla první Sabinka Povolná – bydlí na strategickém místě u náměstí. I já vidím na čapí hnízdo ze svého pokoje. Hned po příletu vesele zaklapali svými zobáky, ale radost jim dlouho nevydržela. Něco se s jejich dávným
domovem děje. Postávali bezradně tu na jednom komíně, tu na druhém.
Pokoušeli se zahnízdit několik dní, ale nešlo to. Nakonec hnízdo opustili. Bydlím ve Strmilově přes třicet let, ale letos jaro poprvé začalo bez čápů. Je to jako
když člověk přijde o starého dobrého přítele.
Věra Semotánová, ředitelka MŠ
(Poznámka redakce: V červnu se přece jen jeden čapí pár nakonec na komíně
objevil. Uvidíme, zda vydrží až do podzimu a zda se mu tentokrát podaří vyvést
mladé)

Poděkování
Město Strmilov děkuje všem
svým spoluobčanům, kteří nám
pomáhají v nekonečném boji v
sečení trávy před svými nemovitostmi na obecních pozemcích.
Mnohokrát děkujeme!
Martin Novák
místostarosta města
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Jak dopadla
fotosoutěž
Zveme všechny příznivce sportování
vrcholového i amatérského, aby se
přišli podívat, jak zdejší lidé zachytili ve svém okolí sportující Strmiláky.
Celkově se sešlo 84 fotograﬁí. Hlasování o vítězné fotograﬁi proběhlo
během měsíce května v kategoriích A
(16let a více), B (11 až 15 let) a C (do
10ti let). Všechny soutěžní fotograﬁe si můžete prohlédnout na Městském úřadě ve Strmilově. Mimo soutěž máme i několik profesionálních
fotograﬁí místních borců. Poznáte,
kdo je na fotograﬁi zachycen v boji?
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

foto: extra round

Spolky a organizace

9. jarní dámská jízda
Po absolvování minulých jízd byly posádky připraveny spíše na “mokré” varianty počasí, takže většinou žádné nevěřily
optimistickým předpovědím, které slibovaly v sobotu 16. května slunečno. Ale
neuvěřitelné se stalo skutkem, a tak všech
14 posádek odjíždělo od startu za krásného počasí vstříc záludnostem jízdy. Letos
se vydaly na jižní Moravu, ale nezbytné
úkoly musely začít plnit již “ za humny”.
První otázky na ně čekaly hned v Kunžaku, ve Valtínově a v Dačicích. Potom
již následovala zadání “moravská”. Připomněly si rektora Karlovy univerzity a
kronikáře Petra z Mladoňovic, zříceninu
Cornštejn a hrad Bítov a pomalu se blížily k nejvzdálenějšímu bodu letošní jízdy Vranovu nad Dyjí. Tam se prošly nejen po
přehradní nádrži (což se též neobešlo bez
úkolů), ale navštívily i místní překrásný
zámek - jak jinak než s úkoly. A ty musely
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plnit i cestou zpět k domovu. V Podhradí
na Dyji navštívily zříceninu hradu Frejnštejna a musely si poradit i s jeho okolím,
aby po přejetí zajímavého mostu přes
Dyji vjely po chvilce do Uherčic, kde
se ještě stále upravuje zajímavý renesanční zámek.Cestou z Dešné si pak udělaly
zajímavou zastávku v Nových Sadech jmenovitě na hřbitově. Ani to je však nerozhodilo a pokračovaly do Janova, kde
je cestou ke vsi provázelo malebné koryto
Moravské Dyje. Nyní již na ně čekalo
pouze zdolání přibližně jedenácti vesnic
či obcí a ocitly se zpět ve Strmilově. Zde
ještě zdolaly poslední dva úkoly, zaparkovaly na náměstí a dle tradice ukončily
jízdu v hotelu Komorník.
Jelikož letošní putování obnášelo
přibližně 200 km, posádky se sjížděly v
delších intervalech. Hlavní však bylo,
že dorazily všechny a nic tedy nebránilo

vypočítání výsledků.
Letos rekordní výsledek nepadl, ovšem
vítězných 49 bodů nasbíralo hned pět
posádek, takže musely opět rozhodovat body pomocné, které určily prvních
pět míst. Dělené šesté, sedmé a osmé místo se bralo za 47 bodů, deváté za 46 bodů
a desáté za 45 bodů. Jedenácté místo bylo
za 44 bodů, dvanácté za 43, třinácté za 42
a čtrnácté místo za 41 bodů.
I letos se jízdy zúčastnily ženy ze Strmilova a spřátelené posádky z okolí, mezi
které se opět rozdělily nejen perníkové
medaile, ale i pěkné ceny, které nám věnovali naši sponzoři a za které všem děkujeme.
ZO ČSŽ Strmilov
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Z Kynologického klubu Strmilov…
Od října 2002, kdy byl ve Strmilově založen kynologický klub, již uběhlo spousta
času. Za těch bez mála 13 let se prostor
k tomu určený změnil k nepoznání. Pořídili jsme překážky, kotce pro psy, upravil
se terén a také se svépomocí postavila
klubovna. Tu dále rozšiřujeme a tak k
ní přibyla i otevřená, ale zastřešená část.
Během fungování cvičiště prošlo tímto
výcvikem mnoho pejskařů a někteří se
k nám vrací i po letech se svým dalším
psem. A to nás opravdu těší. Snad je to
důkaz, že je to tu u nás bavilo a pro život s jejich čtyřnohým přítelem to byl
přínos.
Každoročně pořádáme několik akcí,
závodů a soutěží. 28.března již proběhl
Obranářský závod O pohár starosty města
Strmilov. Zúčastnilo se ho, i přes nepřízeň počasí, 12 závodníků - z Českého
Krumlova, Znojma, Dačic, Tábora a Jindřichova Hradce. Soutěžilo se v klasické
obraně, zadržení pachatele v terénu, ve
ztíženém prostředí a vyhledání pachatele
v uzavřeném objektu.Tyto psy nesmí nic
zastavit ani zmást. Potok, vysoká houština, zbraň v ruce pachatele, výstřely… nic
je nesmí zastavit .Podívaná to byla skvělá.
Na prvním místě se umístil Martin Vlček
s Taganem (Belgický ovčák malinois )z
vojenské policie Tábor, na druhém místě Antonín Málek s Ronym (Belgický
ovčák malinois ) také z vojenské policie
Tábor a na třetím Petr Lukačovic s Timem
(Německý ovčák )ze Skupiny základních
kynologických činností v J. Hradci. Všem
gratulujeme.
Další naší akcí pro pejskaře byl jarní pochod, který se konal 17.května. Cestou
jsme plnili různé úkoly. Zkuste si třeba
slalom se svým psem mezi kousky salámu! A co třeba přenášení pingpongového
míčku na lžíci, když máte na lžíci přivázaný buřtík! A co převoz psa na kotouči? To
uvidíte ten mazec. Sranda to byla, tomu
věřte.
21.června nás ještě čekají Zkoušky ovladatelnosti psa a 28.června pak Mezinárodní zkušební řád. Zkoušky to nejsou
jednoduché a tak máme před sebou ještě
kus práce. Práce, která nás baví a těší. No
co jiného si tedy přát, než aby tomu tak
bylo i nadále.
Pavlína Řežábková
KK Strmilov
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Ymca ve Strmilově plánuje akce
Protože je dobré pořád se na něco těšit, rádi bychom vás seznámili s akcemi, které připravuje
YMCA Strmilov do konce školního roku.
Zvídavé a hravé děti se mohou zúčastnit kroužku deskových her, který se koná každou sudou
sobotu v měsíci od tří hodin odpoledne na evangelické faře.
Pro hloubavé děti s chutí něco se dozvědět o příbězích z Bible je určen Biblický kroužek,
kterým se YMCA Strmilov hlásí ke křesťanskému odkazu celosvětově působící organizace
YMCA. Jednotlivé příběhy dětem vysvětluje evangelická farářka zábavnou a hravou formou.
I letošní rok se evangelický kostel zapojí do akce Noc kostelů. Můžeme se těšit na bohatý kulturní program, v čele s výstavou obrazů.
V červnu společně oslavíme Den dětí. Na děti čekají různá stanoviště se zábavnými úkoly
a hrami. Nakonec si všichni zkusíme, pod vedením profesionálního balonkáře, vytvarovat
z balónků zvířátka.
Svou fyzickou zdatnost si můžeme změřit na cyklovýletu, který pořádá Karel Hála. Společně
si projedeme okolí Strmilova.
Školní rok uzavřeme 20.6. táborákem na evangelické faře.
Jako každý rok YMCA Strmilov pořádá dětský tábor v Hůrkách u Nové Bystřice. Tábor se
uskuteční v termínu 8.8.-15.8..Hlavním tématem bude putování s Josefem.
Budeme se těšit na vaší účast!

Letní pozvánka od hasičů
Luboš Hála

TERMÍNY AKCÍ:
16. 6. v 15:00
29. 6. v 18:00
6. 6. v 13:00
13. 6. v 10:00
20. 6. v 18:00
27. 6. v 15:00
8.–15.8.

Klub deskových her na evangelické faře
Noc kostelů v evangelickém kostele
Dětský den
Cyklovýlet
Táborák na počest konce školního roku
Klub deskových her
Dětský tábor v Hůrkách.

Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve na
hasičské závody konané 18.7. 2015 ve sportovním
areálu ve 13.00. Závody se konají v rámci THL
se slavnostním nádechem 140 let vzniku místního hasičského sboru a 760 let od založení města.
Přijďte podpořit naše družstvo! Určitě podlehnete
příjemné atmosféře nejen na cvičišti. Občerstvení
bude zajištěno a večer si společně užijeme s hudbou Kulhavý Orfeus.
Přídavný program: 14.00 – závody na Dirtparku,
14.00 – tvoření pro děti s Ymca v parku U Koule,
ukázka činnosti kynologického klubu, let balonem.
Rudolf Séč, SDH Strmilov

Více info na www.strmilov.ymca.cz
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Obrazem

Noc kostelů na evang. faře a kapli 29.5.2015
(foto Ladislav Svoboda)
Stavění máje v České Olešné (foto: V. Semotán)

Noc kostelů na evang. faře a kapli 29.5.2015

Motorkárská bohoslužba v evang. kapli (foto: Ladislav Svoboda)

Pálení čarodějnic v České Olešné (foto V. Semotán)
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Škola

Co se děje ve škole…
Končí školní rok, který byl spjat s realizací tří projektů. Již od loňského roku byla
škola jako partner zapojena v projektu
SŠTO Dačice s názvem Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, jehož cílem bylo přivést větší množství dětí
k zájmu o studium technických oborů.
Několik žáků školy se účastnilo kroužku,
o jehož náplni blíže informovala paní učitelka Dana Zemanová na webových stránkách školy. Vyvrcholením tohoto kroužku
a jakousi odměnou za dvouletou aktivitu
byl týdenní pobyt v Praze, kde byl pro
účastníky ze všech sedmi partnerských
škol připraven velmi zajímavý program.
Zkrátka nepřišli ani ostatní žáci školy, ti v
projektových dnech navštívili SŠTO Dačice a ﬁrmu TRW. V rámci jednoho projektového dne pro nás SŠTO Dačice zrealizovala exkurzi na Letiště Václava Havla
a do Národního technického muzea.
Druhým projektem, na kterém se podílely děti, byl projekt SŠ stavební Jihlava
Spolupráce škol a ﬁrem a žákovské minipodniky, jenž byl podpořen z OPVK.
Zástupci deseti základních škol měli možnost vyzkoušet si podnikání. Týmy žáků
měly za úkol založit společnost na výrobu nábytku, rozdělit si nejen funkce, ale
také zodpovědnost, vytvořit vlastní www
stránky, letáky a zaměřit se na stanovování cen výrobků a odměn za práci. Poslední tečkou za projektem byla podnikatelská
prezentace společností. „Podnikatelský“
kroužek pracoval pod vedením pana zástupce Jana Kocara.
Třetí projekt se týkal zejména učitelů.
Škola se zapojila do výzvy č. 51 OPVK
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, která je zaměřena na
zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při
integraci informačních a komunikačních
technologií (ICT) do výuky. Z projektových prostředků škola pořídila 1 tablet a
12 notebooků, které budou mít pro svou
práci k dispozici učitelé. Cílem projektu
bylo mj. další proškolení pedagogů, jak
používat ICT techniku jako vhodný doplněk při výuce.
Jak je vidno, práce bylo dost, proto jsme
si jistě všichni zasloužili odpočinek a relaxaci. Předposlední květnový víkend jsme
vyrazili na Šumavu, podívali se k prameni
Vltavy, potom přejeli do Velhartic a pokochali se venkovním areálem hradu a
zámku, někteří zájemci navštívili i hradní
část. Ve Velharticích jsme se ještě zdrželi,
protože nás svou magickou silou přitáhl
kostel místního hřbitova, tedy spíš magická tvář schovaná na fasádě. Prý odtud
pochází legenda, která inspirovala K. J.
Erbena při psaní básně Svatební košile.
Druhý den jsme měli neméně zajímavý
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program. Navštívili jsme krásné historické město Regensburg a odpoledne jsme
přejeli do Wiesentu, kde jsme se pokochali nepálsko-himálajským pavilonem
z EXPA 2000 a zejména nádherně rozkvetlou zahradou.
V pátek 29. května byl pro žáky uspořádán Den dětí. Ve 13 družstvech se sešly
děti různého věku a na osmi stanovištích plnily úkoly. Absolvovaly střelbu ze
vzduchovky, hod granátem, překážkovou
dráhu, poskytnutí první pomoci, historický a přírodovědný test aj. Děti ukázaly, že
dokážou vytvořit dobré týmy. Nejvíce mě
potěšilo, když v pondělí prvňáci chválili,
jak hezky se o ně starali starší spolužáci.
Velmi děkujeme za spolupráci panu Rudolfu Séčovi.
A o nejstarších žácích ještě jednou. Letos
vychází 21 žáků 9. ročníku a 1 žák z 8.
ročníku, všem se podařilo dostat na školy, které si vybrali. Není potřeba se rozepisovat kam kdo odchází. Jako tradičně
vytvořili deváťáci své tablo, kde budou
veškeré informace. Přeji všem, aby byli
na své další cestě životem úspěšní a spokojení.
Loučení letos bude víc. Po roce odchází
pan Mgr. Martin Novák, učitel zeměpisu
a tělesné výchovy. Deset let života spojila
s naší školou paní učitelka Bc. Hanka Tylková. Po celou dobu svého působení patřila k nejoblíbenějším učitelkám a navíc
svou práci dělala velmi kvalitně a s obrovským nasazením. Mnoho bývalých
žáků oceňuje, jaké znalosti cizího jazyka
jim dokázala předat. Kromě své pedagogické činnosti se věnovala také organizaci
zájezdů pro děti do Anglie a poznávacích

zájezdů pro děti i dospělé, měla na starosti výměnné pobyty se školou v Trubschachenu. Za ta léta je toho mnoho, za co
patří paní učitelce naše velké poděkování.
Přeji jí, aby byla ve svém dalším životě
šťastná a spokojená. Doufám, že na léta
prožitá ve strmilovské škole i Strmilově
samotném bude vždy vzpomínat v dobrém.
Nyní mi již zbývá jenom poděkovat všem
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za další rok poctivé práce a popřát
všem, aby načerpali mnoho sil do dalšího školního roku. Dětem přeji pohodové
prázdniny a dospělým neméně vydařenou
dovolenou.
Mgr. Ludmila Plachá, ředitelka ZŠ
(foto archiv školy)
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We Are The Champions
Do konce školního roku už zbývá v učebnicích angličtiny jen pár listů a my jsme
zase o něco chytřejší. Nebo ne? ;-)
V každé třídě sedí v lavicích pár ignorantů. Při bližším zkoumání ovšem narazíte i na jedince, kteří opravdu umí. V
rozlehlém oceánu s názvem English se
cítí jako ryba ve vodě a jejich znalosti
jsou tak dobré, že i vrchní žralok Tylková
bere často na pomoc slovník a rozpačitě
přiznává: Sorry, I don’t know! A pak se
raduje, protože co může být pro učitele
lepší, než když ho překonají vlastní žáci?
V tomto roce jsme opět na výbornou
zvládli účast v okresním kole Anglické
olympiády (Matěj Herout, Matyáš Adam)

a bez problémů absolvovali přijímací
zkoušky z angličtiny (Anita Sedláková, Eva Paušová, Filip Knotek). Matěj
Herout z 8. třídy dosáhl v mezinárodní
zkoušce Cambridge KET neuvěřitelných
95ti bodů ze 100 (úroveň B1) a mohl by
směle z angličtiny maturovat!
Zlatým hřebem byla pro nás 20. května
2015 zkouška Cambridge YLE - Flyers,
které se na OA v Jindřichově Hradci zúčastnilo těchto šest borců: Natálie Hynková, Šimon Steiner, Štěpán Chamrad, David Poruba, Erik Rusnák a Filip Knotek.
Jak v této prestižní zkoušce obstáli, se dozvíme o prázdninách, proto se slavnostní
předání certiﬁkátů uskuteční na MěÚ ve
Strmilově až v září.

Že angličtina není jen dril ale i zábava, dokázali v tomto školním roce šesťáci. Dokončujeme dva projekty, na které mohou
být právem pyšní. Prvním je vlastní anglická kniha (tedy spíš knížečka) o bláznivém pavoukovi ve strmilovské škole a
druhým je video s nepravidelnými slovesy. Oba výtvory doufám dobře poslouží i
dalším talentovaným Angličanům.
Přeji všem dětem do budoucna dostatek
nadšení a odvahy, pořádnou výdrž, bezmeznou podporu jejich blízkých a aspoň
kapku štěstí. Protože jedině tak z nich
mohou být opravdoví šampióni!
Bc. Hana Tylková

Mateřská škola

„Pod křídly draka“ aneb Budování přírodní zahrady
při Mateřské škole ve Strmilově
Co to je za hloupost? Každá zahrada je
přeci přírodní! Nebo ne? Toto mně napadlo, když se do odborných pedagogických časopisů dostaly první zmínky o
tomto typu zahrad, do té doby u nás více
méně ojedinělých. Shodou okolností zahrada u školky začala brát za své a bylo
nad slunce jasné, že nás rekonstrukce nemine. Začala jsem tedy pátrat po tom, co
je míněno tím „přírodní zahrada“ a kde ji
najdu? V Česku v té době jen velmi zřídka (bylo to tak před 6 lety). Podle autorů
článku se jednalo o výchovně vzdělávací
model zahrady. Děti by si ale měly hrát.
Nepřeháníme to s tím vzděláváním? Na
druhé straně se děti v tomto věku vzdělávají především hrou. A tady jsme u jádra věci. Děti se hravou formou zároveň
vzdělávají a zahrada jim k tomu poskytuje
dostatek podnětů. Nedá mi to. Ty zahrady
musím nejdříve vidět. Ale kde? Kolébkou
přírodních zahrad je nejblíže Německo či
Rakousko. S malou skupinkou obdobně
zvědavých učitelů a učitelek vyrážíme
pátrat po přírodních zahradách u mateřských škol v Rakousku. Byla radost sledovat malé děti, jak si hrají s vodní pumpou a zároveň se učí, jakou sílu voda má,
že roztočí vodní mlýnek ,strhne s sebou
hromadu písku... nebo , jak se nese zvuk
prostřednictvím potrubního telefonu z
jednoho konce zahrady na druhý. Další
dvě děti pozorovaly se zájmem, kdo se

jim nastěhoval do domečku pro brouky,
další děti vytvářely své úkryty z hromady
větví...Od tamních učitelek se dovídáme
o výhodách i nevýhodách takové zahrady:
1. Odpadají údržby dopadových ploch
2. Zahrada je kupodivu bezpečnější (i
když tak nevypadá), je to pro děti přirozené prostředí
3.Děti jsou mnohem aktivnější a kreativnější
4.Rakouské pojišťovny zohledňují bezpečnější prostředí a pojištění dětí je levnější
5.Děti si vzájemně pomáhají a pracují
spolu
6.Nejsou k sobě agresivní
7.Mnohé aktivity, jako pokusy s pěstováním, pozorování atd. je možné zařadit do
Školního výchovně-vzdělávacího plánu
– tedy, děti se tu pod vedením pedagogů
ledacos naučí
Nevýhoda:
1.Při svých aktivitách se více umažou
(tamní matky toto ale moc neřeší)
Vracím se domů s myšlenkou, že mně by
se taková zahrada určitě líbila. Po dvou letech už opravdu stojíme před problémem
nové zahrady a objevují se 1. dotace na
přírodní zahrady, existují ale také dotace
na klasické zahrady - houpačka, kolotoč,
kůň na péru, hromada krásných průlezek.

Kterou cestou se dát?
Jsou naše děti stejné jako ty rakouské ?
Zaujme je taková zahrada? Nebo budou
bezradně stát a nudit se? Nezbývá, než
oba modely otestovat na dětech.
Objednávám autobus a vyrážíme za poznáním, tentokrát je v hledáčku nová
zahrada, klasický model, krásná barevná
veliká sestava průlezek, klouzaček, houpaček za půl milionu. Otevírají se dveře
autobusu a děti vyráží! Ti nejrychlejší obsadí houpačku, další už stojí na žebříku,
probíhá horním patrem a klouže se. Jedna
fronta u žebříku, druhá u skluzavky. U
houpačky je první nakopnutý. Aha, chybí vymezený prostor pro houpajícího se a
kolemjdoucí, tak tam si stoupne první učitelka, druhá k žebříku a třetí ke skluzavce.
„Paní učitelko, on mně předběhl!” „No a
co, měl jsi tam mezeru, máš se hnout!”
opáčí druhý chlapec. „Sypej na konec, nezbedníku drzý!”vyžene ho učitelka. Chlapec poučen, že silnější opravdu vyhrává,
odchází otráveně pryč. S další holčičkou
zase odchází paní učitelka od houpaček
čurat a tím se zastavuje provoz houpaček.
Ti pomalejší, kteří zůstávají ve frontách
až na konci, odcházejí, a začínají si hrát
se štěrkem z dopadové plochy. Radost se
pomalu vytrácí. No, alespoň chvilku jim
to vydrželo. I když se mi zdá, že tento typ
zahrady spíše potvrdil Darwinovu teorii,
že člověk pochází z opice (skáče, vříská,
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houpe se...).
Uvidíme, co udělá s dětmi druhý typ zahrady. Za čas tedy vyrážíme na výlet se
zastávkou v Plavsku , kde vznikla za mateřskou školkou brigádně malá přírodní
zahrada s jezírkem, vodní hrou, vrbovým
tunelem, domečkem pro brouky...
Zastavíme se nejdříve u tabule s názvem
„Kouzelná zahrada“, kde dětem přečteme, co všechno na zahradě můžeme najít, co mohou dělat a pozorovat. Pak už

je vypouštíme. Děti se rozběhly, někdo
k jezírku pozorovat rybky a žáby, část
do vrbového tunelu , někdo k vodním
hrám... Nikdo se nehádá, děti nám sdělují své poznatky. Děti jsou tu stejné
jako v Rakousku. Chci- li připodobnit
Darwinovu teorii k této přírodní zahradě, pak k polidštění opice došlo prací.
Po dohodě se zřizovatelem školky, tedy
Městem Strmilov, začínáme pracovat na
projektu naší zahrady s názvem „Pod

křídly draka“. Město Strmilov pak zažádá o dotaci na realizaci projektu a světe
div se! Dotaci získal! I tak ovšem ještě na
hromádku s evropskými ﬁnancemi budeme muset něco přidat. Jsem ale přesvědčena , že pro budoucnost dětí jsou to velmi dobře a rozumně vynaložené peníze.
Věra Semotánová, ředitelka MŠ

„Děti do pohybu!”
Není to jen přání, či rozkaz rodičů nebo
pedagogů, ale i bohulibá akce SPOLKU LEDNÍHO HOKEJE v Jindřichově
Hradci.
O co jde? Naučit již malé děti od 4 let
bruslit pod odborným vedením zkušených trenérů, ba dokonce i trenérky až z
Kanady - kolébky ledního hokeje. Neváhali jsme se do celé akce, mezi prvními, s
dětmi z mateřské školy zapojit. Celý kurz
měl 10 lekcí a opravdu všechny děti se
za tuto dobu naučily bruslit, ba co víc,
radovat se z pohybu! To je, myslím si, v
dnešní době největší úspěch. Celá akce by
byla pro rodiče asi velmi ﬁnančně náročná, kdyby nebylo sponzorů z Tecnocapu,
ale i část výtěžku z městského plesu putovala právě na tuto pohybovou aktivitu. Za
to všem patří dík.
Tímto ale sportování ve školce nekončí.
Sundali jsme z nohou brusle a děti po-
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kračují v pohybu v bazénu Relax kurzem
plavání. Děti z kraje rybníků by měly
umět plavat! No ne? Pro paní učitelky ze
školky to není právě relaxační záležitost.
Považte sami! Jenom převléci více než 40
malých dětí do plavek a zpět, osušit je,
uhlídat všechny jejich věci, všem dát svačinu... Přitom je potřeba každá ruka, a tak
s námi jezdí i paní školnice. Je to ale pro
dobrou věc a věříme, že radost z pohybu
vydrží dětem i nadále.
A víte, že Strmilov velmi dobře reprezentuje právě v plavání šestiletá Eliška
Jahodová, kterou zdobí už nejedna zlatá
medaile ve své kategorii ?
GRATULUJEME !
Věra Semotánová, ředitelka MŠ
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Sport

„Chtěl bych vyhrát X-Games“ říká Honza Dvořák
Na Městském úřadě ve Strmilově došlo
k zajímavému setkání. Sešli se 3 spolužáci ze základní školy Nikola Šubová,
Nikola Lovětínská a Honza Dvořák. Nikoly byly u nás na praxi, velmi nám pomohly s administrativou kolem vydávání
dotovaných kompostérů pro lidi. Honza
si přišel půjčit postřik na plevel, aby vyčistil překážky a skoky na dirtparku. Společně s Jirkou Zemanem a dalšími kluky
v partě se sami starají o údržbu své bmx
dráhy. Dirtpark jsme společně postavili v
rámci projektu „Strmilov – pěkné místo
k životu“ s velkou sponzorskou pomocí
místních bagristů a brigádníků. Ze setkání
vznikl tento rozhovor:
Kde ses poprvé setkal se skákáním na
kole?
Asi v devíti letech jsem viděl Jirku Zemana a Sáďu Hanuše, jak skákali na louce,
tak jsem si vzal svoje dětské kolo, ze kterého jsem odmontoval pomocná kolečka
a šel jsem to zkusit taky.
Jak jsi přišel ke svému prvnímu klasickému BMX kolu?
Svoje první BMX jsem dostal ke dvanáctým narozeninám a vydrželo mi přibližně čtyři roky. Další kolo, moje současné,
jsem pak dostal k Vánocům. Ale nejspíš
ho zase brzo vyměním, jelikož jsem na

něm za necelý rok vystřídal už troje řidítka.
Na který svůj trik jsi nejvíce hrdý?
Tak nejvíc jsem hrdý asi na back ﬂip (salto dozadu), který jsem se nedávno naučil
a dále pak tail whip ( protočení zadní části
kola kolem osy řidítek).
Jaký je tvůj největší vzor?
Za největší vzor mám Garetta Reynoldse,
který je už spoustu let nejlepším streetovým jezdcem. A dále pak Sean Burns, který založil BMX team Bon Deth.
A co se týče tvých zranění, jaká byla
nejvážnější?
Nikdy jsem víceméně neměl nějaké vážné zranění. Taková trošku vážnější věc se
mi stala asi ve čtrnácti letech, když jsme
skákali na starých rampách a jeden skok
jsem přehnal s rychlostí a přelétl jsem daleko za dopad na přední kolo, z toho se mi
zkroutila ruka a vyhodil jsem si rameno.
Od té doby mi rameno občas povyskočí.
Kdo tě sponzoruje ve tvé činnosti?
Mým největším sponzorem jsem já, pak
rodiče a občas mi David Poruba koupí limonádu!
Co bys chtěl na kole dokázat?
Asi nejvíc bych chtěl vyhrát X-games
(olympiáda extrémních sportů) a jezdit za
nějaký proﬁ team.

Jak probíhá údržba Dirtparku?
Údržba Dirtparku je časově příliš náročná, pořád se musí obnovovat povrch,
likvidovat porost a celkově se musí udržovat pořádek.
Máš na závěr vzkaz pro naše čtenáře?
Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat
na Dirt jam 2, který se bude konat 18. července. Ve 14:00 bude na Dirtparku spousta dobrých jezdců a hromada zábavy.

Kdo si teď položil otázku, kdy tedy se
konečně otevřou, mohu odpovědět. Slavnostní otevření nových fotbalových kabin
proběhne v neděli 21.6.2015 jako jedna ze
součástí oslav 760 let města Strmilov. Na
tuto příležitost je připraven opravdu bohatý sportovní program. A přizváno několik významných hostů.

17 hod. Jiskra Strmilov – FC MAS Táborsko

Foto pořídil Jiří Vondruš (15 let). Je zde
zachycen Jan Prokeš v letu nad Dirtparkem Strmilov.
(Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D. otázky položily Nikola Šubová a Nikola Lovětínská)

Oblékáme kabát
Dobrou zprávu už můžeme přinést všem
příznivcům strmilovského sportu. Stavba
fotbalových kabin se blíží ke svému konci.
Stavba začala v listopadu roku 2014. Do
současné doby je vnitřek prakticy hotový.
Chybí už jenom zasadit dveře a na sportovcích bude jejich vybavení. Namontovat
police, poličky a lavice. Dále dovybavit
záchody, sprchy a společenskou místnost
vším potřebným. Co se týká venkovních
úprav, jak zní titulek – oblékáme kabát.
To znamená, že celá budova bude vybarvena do strmilovských barev. Současně s
tímto budou napojeny sítě ( voda, elektrika, plyn a odpad ), dokončeny venkovní
úpravy a můžeme kolaudovat. Jediná věc,
která nás ale o to víc mrzí, je, že se nám
nepovedlo přeměnit opravdu krásné podkroví v pokoje pro ubytování. Ten jeden
a půl milionu jsme zatím na ulici nenašli ležet. Kdo by o těchto penězích věděl,
nechť je prosím přinese. O jejich investici
se určitě postaráme.

Program slavnostního otevření bude
následující:
12.00 hod. – slavnostní otevření nových
šaten
12 – 13 hod. – prohlídka nových šaten pro
veřejnost
12.30 hod. – vyhlášení výsledků soutěže
„Sportujeme na Strmilovsku“
13 hod. – fotbalové utkání přípravky a
ml.žáků
13.40 hod. – ukázka práce kynologického
klubu Strmilov
14 hod. – KRAFT Strmilov – Sparta Praha
Internacionálové
16.30 hod. – Bike trial exhibice

Doufejme, že nám počasí bude přát a tento zajímavý program se nám vydaří.
Připojuji ještě jednu velkou prosbu. Kdo
vlastní jakékoli staré fotograﬁe o strmilovském sportu, prosíme o jejich zapůjčení, nebo věnování. Zvláště pak postrádáme kroniku z let šedesátých. Tato
vzácnost není k nalezení.
Na závěr chci poděkovat ﬁrmě 1.Kamenická za jejich bezproblémovou a velice
kvalitní práci.
Nechť toto dílo dlouho slouží ku prospěchu co možná nejvíce strmilovských občanů po několik generací.
Za TJ Jiskra, KRAFT a Město Strmilov
Martin Novák, místostarosta
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11.7.2015 – Prázdninové střílení (pistole, revolver)
19.9. 2015 – Král střelců (pistole, revolver, malorážka)
30.12.2015 – Poslední rána roku (pistole)
Aleš Andraško, předseda AVZO Strmilov

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život
spotřebitelům
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Termíny střeleckých závodů na střelnici AVZO
Strmilov p.s.:
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VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vašem mïstï

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI
www.elektrowin.cz

Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v
České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice,
začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla
účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje
členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené
odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně
sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být
40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství
ČR pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr
a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na
úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2
zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí
přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i
sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma
zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad
jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o
způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí
být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více
než 2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015
musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný
registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro
spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj
budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni
výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr
tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých systémů
(www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do
skupin. Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na
výrobce a zpracovatele.
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