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Úvodem...

Volba, prostor a čas
Člověk je ve svém životě postaven
mnohokrát před volbu, která rozhoduje,
jakým směrem se on sám bude ubírat, jak
se bude jako osobnost formovat. I když si
to mnohdy ani neuvědomuje, svými soukromými volbami dokáže ovlivnit nejen
celý svůj život, ale i život lidí v okolí, i
když se rozhoduje třeba „jen“ v daný okamžik nebo v danou dobu, v dané situaci,
pro danou konkrétní věc.
Ono totiž to „momentální“ osobní
rozhodnutí spustí vlnu následných situací, při kterých se ten samý člověk musí
rozhodovat dál. A s ním i ti ostatní. Je to
nikdy nekončící proces, který podle charakteru zvoleného rozhodnutí ovlivňuje i
celkovou kvalitu žití.
Obyvatelé Strmilovska byli i ten-

to rok postaveni před nejednu z mnoha
voleb, zda se pustí do projektů, které by
jim ovlivňovaly životy, nebo to nechají
být. Někteří zvolili hned druhou možnost.
Mnozí se ovšem zapojili nejen volbou, ale
i následným jednáním. Zvolili si prostor,
ve kterém se cítili zainteresovaní a využili ho ke zvelebení, nebo udělali změnu,
která je samotné nebo zvolený celkový
prostor posunula někam dál. Sami si zvolili, že pomůžou něco změnit. To, zda jejich rozhodnutí bude v pozitivním smyslu
ovlivňovat životy jejich i jiných strmilovských lidí tak, jak si to vysnili, se ještě
uvidí. Naděje je však již teď veliká. Jejich
volba byla pozitivní. Jde o to udržet to pozitivní a nenechat se odradit tím negativním.

S volbou a volbami různého druhu
mají každopádně obyvatelé Strmilovska
již léta zkušenosti. Každá taková příležitost pro ně je (nebo může být) výzvou a
mají možnost sledovat, jaké ovoce každé
jejich rozhodnutí nebo i nerozhodnutí přineslo a přináší.
Pro sledování, zda a jak ovoce zraje,
je potřeba leckdy hodně trpělivosti a času.
Jen čas totiž prověří, jak a jaký jsme zvolili (nebo dostali i někomu dali) prostor.
A jak jsme ho dokázali využít my, ale i ti
ostatní.
Tak přeji jen ta nejlepší rozhodnutí!
Vlasta Vondrušová

Aktuálně

3 zásadní otázky pro starostu
Protože jsou 4 roky, ve kterých se
děla spousta věcí, za námi, sluší se připomenout v místním zpravodaji alespoň
některé, ve kterých se angažovalo samotné Město Strmilov. Osoba, ohledně
informací nejpovolanější, je samozřejmě
starosta města, a tak jsme mu položili
sice pouze tři, ale zato zásadní otázky:
1/ Co se v posledním volebním období
povedlo?
Toto končící volební období od
roku 2010 do roku 2014 ještě v prvních
dvou letech velmi ovlivnila hospodářská
krize v celé Evropě. Ta zasáhla i Českou
republiku a samozřejmě i naše město, a
to hlavně sníženými daňovými příjmy ze
státního rozpočtu. Přesto se ale povedlo
i díky sehnaným dotacím, které jen za
toto období činily přes 23 milionů korun, vybudovat a opravit mnoho potřebných staveb – sběrný dvůr za 5,5 milionu, zateplení a vybavení Mateřské školy
za téměř 2 miliony, zateplení Základní
školy za 6 milionů, sportovně relaxační
areál U.Koule za 1 milion, opravy chodníků a místních komunikací ve Strmilově i ve všech místních částech, opravili
jsme Boží muka a kapličky a dobudovali
jsme pěkný areál v centru České Olešné.
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V této době se rozbíhá stavba kabin se
sociálním zařízením u fotbalového hřiště
za 5,5 milionu a také za sehnanou dotaci přes 6,5 milionu se bude kompletně
rekonstruovat silnice do Leštiny. I přes
tyto veliké výdaje má město v této době
na svých účtech kolem 11 milionů korun.
Všechno však nejde vyjadřovat
jen v penězích, a tak stojí za zmínku i
velká podpora města (a to nejen ﬁnanční) spolkům a organizacím, podporovali
jsme práci s dětmi, sport, kulturu, důchodce, hasiče ve Strmilově i v České
Olešné i pojízdné prodejny do místních
částí. Podpořili jsme římskokatolickou o
evangelickou církev ve Strmilově, rozšířili jsme sběr odpadů o další komodity,
a to jejich odvážením i přímo od domů,
zlepšili jsme práci městské policie pro
zajištění pořádku a větší bezpečnost našich občanů a jejich majetku, a to hlavně
jako náhradu za zrušenou státní policii
ve Studené. Vylepšovali jsme i veřejné
osvětlení a místní rozhlas ve Strmilově
i všech místních částech. Podporujeme
také bytové hospodářství a stavbu nových rodinných domků v celém katastru
města. Novým pronájmem a dalšími většími opravami kulturního domu ve Strmilově se snažíme navrátit dobré jméno
tohoto zařízení.

Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout akci
„Park U.Koule“, kde se po mnoha letech
povedlo zaktivizovat desítky sponzorů
a stovky brigádníků a tak společně vytvořit veliké dílo, které nabízí vyžití od
malých dětí až po seniory.
2/ Co se nepovedlo?
Samozřejmě se nikdy nepovede vše
podle představ. Nám se i přes veliké úsilí
a opakované žádosti o dotace nepovedlo
zajistit dostatek ﬁnancí na rozšíření kanalizace, novou čistírnu odpadních vod
a rekonstrukci vodovodu. Tyto veliké
vodohospodářské akce, na které máme
projekty i stavební povolení, představují dohromady částku kolem 100 milionů
korun a to samozřejmě bez velikých dotací nejde. V této době se však rozbíhá
nové programovací období pro čerpání
peněz z EU a zde se konečně ukazují lepší možnosti získání dotací na tyto akce a
hlavně i pro obce naší velikosti.
3/ Chtěl byste říci pár slov u příležitosti právě končícího volebního období?
Na závěr volebního období, které
ukončí volby 10.a 11. října 2014, bych
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SLUŽBA PRO OBČANY města Strmilov
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI A FIRMY

Snižte své náklady v 2. kole elektronických aukcí
Obyvatelé Strmilova i město se svými příspěvkovými organizacemi se
zapojilo do únorové aukce a ušetřili tak na elektrické energii a zemním
plynu 104.476 Kč.
Město s příspěvkovými organizacemi 27.936 Kč na elektrické energii a
45.499 Kč na zemním plynu.
Domácnostem zůstává v rodinných rozpočtech 14.100 Kč
na elektrické energii a 16.941 Kč na zemním plynu.
V průměru každá domácnost ušetří přes 3 tisíce.

Nyní máte šanci zapojit se také.
Zeptejte se na zkušenost svých sousedů.
Další informace získáte na veřejné diskusi, kde Vám vysvětlíme
princip celého projektu podrobněji a zodpovíme Vaše dotazy.
Účast na veřejné diskusi není žádným způsobem závazná.

Poskytovatel služby
(Organizátor e-Aukce)

Přijďte v úterý

30. 9. 2014 v 15:00
na městský úřad Strmilov
Potřebné podklady:
· smlouva o
sdružených
službách dodávky
· roční vyúčtování
· SIPO, nebo číslo
bankovního účtu
Kontaktní osoba

Lukáš Urban
+420 774 582 258
lukas.urban@partnerecentre.cz

Více informací na www.ecentre.cz
chtěl poděkovat všem občanům našeho
krásného a návštěvníky velice obdivovaného a chváleného města i občanům
našich místních částí za dvanáctiletou
podporu. Děkuji i všem členům zastupitelstva města, členům výborů a komisí,
všem organizacím a spolkům, školám,
ﬁrmám i podnikatelům a zaměstnancům
města – zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv přispěním a pomocí podíleli na rozvoji a správě města, na vytváření nových
hodnot a na zlepšení vzájemných vztahů
mezi lidmi.
Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Dne 10. a 11. října přijďte k volbám a
zvolte si nové kvalitní, slušné a zkušené
vedení města na další čtyři roky.
Na otázky SN odpovídal Jaromír
Krátký, starosta města

Volby
V pátek 10. října 2014 od 14,00 do 22,00
hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8,00 do
14,00 hodin proběhnou volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu.
Případné 2. kolo volby do Senátu
(když nebude v 1. kole vítěz) proběhne
v pátek 17. října 2014 od 14,00 do 22,00
hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8,00 do
14,00 hodin.
Ve městě Strmilov budou dva volební okrsky:
- okrsek č. 1 pro občany Strmilova, Palupína, Malého Jeníkova a Leštiny – volební místnost v zasedačce městského úřadu
Strmilov na adrese Náměstí 60, Strmilov
- okrsek č. 2 pro občany České Olešné
– volební místnost v knihovně v České
Olešné na adrese Česká Olešná 11.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky.
Hlasovací lístky spolu s poučením
budou každému oprávněnému občanovi
doručeny do místa bydliště nejpozději tři
dny před konáním voleb. Při nedoručení
hlasovacích lístků je možné si je vyzved-

nout na městském úřadu ve Strmilově
a také ve dnech voleb přímo ve volebních místnostech.
Způsob hlasování
a) Do zastupitelstva města Strmilov se
volí 15 členů a jsou možné tři způsoby
volby:
1/ zaškrtnout křížkem u názvu volební
strany – tím dáváte této volební straně
všech 15 hlasů
2/ zaškrtnout maximálně 15 kandidátů
křížkem u jména z jakékoliv volební
strany
3/ kombinace předcházejících způsobů, to je zakřížkovat celou jednu volební stranu a k tomu několik jednotlivců z jakékoliv jiné volební strany
(příklad 5) a tím volíte těch pět jednotlivců a ze zaškrtnuté strany volíte 10
prvních kandidátů.
b) Do Senátu se volí tak, že se do úřední hlasovací obálky vloží lístek s jedním kandidátem
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Projekt U.Koule pohledem zvenčí, aneb Jak to vidí
Iveta Zástřešková, konzultantka z Nadace Via
Jak začít? V hlavě mám tolik myšlenek, že
ani nevím, které se mám chytit jako první.
Začalo to před rokem. Odborná hodnotící
komise Nadace Via vybrala pětici projektů,
které mají za cíl během roku 2013 a 2014
společně s místními občany vybudovat či
obnovit veřejně přístupná prostranství v
obcích. Město Strmilov bylo mezi těmito
projekty. To už byl velký úspěch pro Strmilov vzhledem k velké konkurenci. Ale
byl to teprve začátek, jak by mi jistě všichni členové týmu potvrdili.
Součástí programu byla kromě ﬁnanční
podpory také pomoc odborného konzultanta, který pomáhá realizátorům v průběhu celého projektu, a účast na třech semi-

nářích tematicky zaměřených
na plánování s veřejností, získávání ﬁnancí z místních zdrojů a na zapojení dobrovolníků
během výstavby.
Já jsem měla možnost být konzultantem pro Strmilov a poznat
neuvěřitelné množství lidí, kteří se zapojili do projektu. Tým,
který byl vytvořen ve Strmilově, byl hned od začátku velice
silný a role jednotlivých účastníků byly rozděleny přesně,
jak komu pasovaly. Jak běžel čas, ukázalo
se, že ve Strmilově se pracuje velice pilně, profesionálně a věřila jsem, že projekt
bude úspěšný a přinese splnění
naplánovaných cílů. Velkým
speciﬁkem vašeho projektu je
zapojení všech generací, což
nebývá obvyklé. Skutečně jste
vytvořili příležitost pro úzkou
spolupráci místních občanů,
neziskových organizací, podnikatelů a v neposlední řadě jste
získali velkou podporu místní
samosprávy. Všichni můžete
být na sebe hrdí, jelikož jste
Brigáda 13.9.2014 U.Koule
dokázali táhnout za jeden pro-

Brigáda 13.9.2014 U.Koule
vaz, vyřešit vzniklé nové situace, dívat se
na věc s nadhledem a vždy jít dál. Během
mé účasti na schůzkách týmu, plánovacích
setkáních, společných brigádách jsem si
uvědomila, že se ve Strmilově začíná nová
etapa, kdy se navrací společenský život,
pocit sounáležitosti a že společná práce
více stmelila lidi dohromady. Přeji si, aby
vám to vydrželo, abyste vždy našli společnou řeč, dokázali si vyjít vstříc i napříč
třeba společným ústupkům. Plány byly
ohromné a sami víte, že ještě není úplně
hotovo, a tak pokračujte v cestě, kterou jste
začali tak dobře.
Vaše konzultantka Iveta Zástřešková

Fond Otakara Motejla: Podporujeme aktivní
občany (nejen) ve Strmilově
Lidé, kteří chtějí ovlivňovat život
ve své obci, jsou nejdůležitějším prvkem pro to, aby se nám v Česku žilo
lépe. Právě proto podpořila Nadace
Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla projekt Strmilov
– pěkné místo k životu. A jeho první
úspěchy nás velmi těší!
Fond Otakara Motejla založila v
roce 2012 Nadace Open Society Fund
Praha, aby přispíval ke zlepšování života a vytváření poctivého a spravedlivého
prostředí v České republice. Zaměřili
jsme se především na veřejnou správu,
kterou bychom pečlivou kontrolou jejího
fungování i vzájemnou spoluprací chtěli
změnit na efektivní a transparentní službu
lidem. Od počátku jsme ale kladli důraz
i na druhou stranu věci – aktivní občany,
kteří se zajímají o stav země i své nejbližší
okolí a neváhají přiložit ruku k dílu, když
mohou sami veřejné záležitosti zlepšit.
Podpora rozvoje aktivní občanské
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společnosti je posláním také Nadace Karla Janečka, a právě proto jsme letos společně vyhlásili otevřené grantové řízení
pro projekty aktivních občanů. Z bezmála
stovky přihlášených žádostí vybrala naše
odborná komise 12 vítězných projektů z
celé země, které získaly celkovou částku
1 587 200 korun.
V případě projektu ve Strmilově
byla podpora zcela jasná. Nejen proto, že
vznik dirt parku a venkovního
ﬁtness centra zlepší veřejný
prostor obce a vytvoří místo
pro setkávání obyvatel, ale
především proto, že do přeměny se naplno zapojují místní
lidé – dospělí, děti i senioři.
Sami pod taktovkou Jaroslavy Sedlákové naplánovali,
jak by přeměna měla vypadat,
podrobili ji veřejnému hlasování, přesvědčili o smysluplnosti svých plánů nás dárce
a nyní se i přímo s lopatou v

ruce nebáli pustit do práce a plány začít
naplňovat. Jsme velmi rádi, že jsme tento
projekt mohli podpořit. A všem aktivním
občanům (nejen) ve Strmilově držíme
palce, aby jejich obec byla tím vysněným
místem, kde se jim bude dobře žít.
Jiří Knitl
Manažer Fondu Otakara Motejla

Brigáda 13.9.2014 U.Koule
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Co se stalo v obrazech

Brigáda 13.9.2014 U.Koule (foto L. Hochmanová)

Brigáda 13.9.2014 U.Koule (foto L. Hochmanová)

Děti z 1.stupně ZŠ U.Koule na brigádě (foto J. Sedláková)

Sázení borovice místo jógy v září 2014 (foto J. Sedláková)

Loučení s předškoláky MŠ v červnu 2014 (foto J. Sedláková)

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.třídy v červnu 2014
(foto J. Sedláková)

Účastníci Cambridge Exams při předávání certiﬁkátů v červnu
2014 (foto J. Sedláková)

Pasování prvňáčků na čtenáře
(foto J. Sedláková)
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Slavnost 100 let od položení základního kamene evangelické kaple ( foto archiv církve)

Tkalcovské slavnosti 6.9.2014 - módní přehlídka
(foto V. Vondrušová)

Den s koňmi na zámku 31.8.2014
(foto V. Semotán)
Pouť 7.9.2014
(foto V. Semotán)

Tkalcovské slavnosti, 6.9.2014 - tvůrčí dílny (foto V. Vondrušová)

Den s koňmi na zámku
31.8.2014 (foto V. Semotán)

Máme rádi naše město?
Myslím si, že se tu bydlí dobře,
město je díky pracovníkům z městského
úřadu dobře udržované, hlavně dobře vypadají parkové úpravy.
Až na takovou MALIČKOST, jako
jsou odpadky.V centru se pracovníci snaží
odpadky odstraňovat, hlavně nepořádek v
autobusové čekárně, což se jim víceméně
daří.
Ale v některých přilehlých ulicích a
hlavně v blízkém okolí, takzvaně za humny, je situace horší.
Na stezce mezi spojovací cestou od
bývalé silnice ke Komorníku a Mlýnem
se to odpadky jen hemží. Každý měsíc
tam s manželem nasbíráme pytel papírků,
od bonbonů i toaletního papíru, různé pytlíky a odhozené PET láhve.Vypadá to,
že si v těch místech dává dostaveníčko
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Den s koňmi na zámku 31.8.2014
(foto V. Semotán)

místní mládež. Když jsme tam po dohodě
s úřadem dali pytel, aby do něho odpadky
lidé odhazovali, dokonce ho někdo ukradl.
Divila jsem se, že podobně to vypadá i na silnici ke hřbitovu. Že by tam
také chodila nezvedená mládež? Nebo
děti bez dozoru rodičů?
Co s tím uděláme? Kromě toho
sbírání odpadků, které děláme jako dobrovolníci, mě napadá jen osvěta. Povídají si
o tom děti ve škole? Platil někdo někdy
pokutu za vyhazování papírků?
Přemýšlejte o tom, jestli vám na našem
městě záleží.
Jarmila Kaprálová
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Spolky a organizace

SENIOŘI NA CESTÁCH
Po delší odmlce se strmilovský Klub důchodců rozhodl uspořádat jednodenní zájezd po „vlastech českých“, v tomto případě vlastně moravských.
Konkrétně jsme se rozhodli navštívit zámek Buchlovice, skanzen ve Strážnici a projet se po části Baťova kanálu
tamtéž.
Zájemců se sešlo opravdu dost, a tak
jsme se ve čtvrtek, 12.června, vydali na
cestu.
I když jsme měli zhruba hodinový předstih, nepočítali jsme s takovým
množstvím uzavírek jak na dálnici, tak i

na přilehlých komunikacích a proto jsme
se maličko opozdili. Ještě, že jsou mobily
a mohli jsme se s průvodci domluvit.
Pak již nic nebránilo tomu, abychom
si v klidu prohlédli jeden z nejhezčích barokních zámků na našem území.
Z Buchlovic jsme se přemístili do
Strážnice, ve které se většina účastníků
prošla skanzenem a poté jsme se vydali na
projížďku po řece Moravě.
Projížďka to sice, co do délky, nebyla nijak závratně dlouhá, ale dověděli
jsme se mnoho zajímavého jak o stavbě
samotného Baťova kanálu, tak i o ﬂoře a

fauně, která se zde v hojném počtu vyskytuje.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na krátkou prohlídku Mikulova a
po odjezdu z města jsme mohli spatřit i
Novomlýnské nádrže, které jsou největší
vodní plochou na celé Moravě.
Obohaceni o nové zážitky jsme pak
pokračovali k domovu a říkali si, že možná za rok...........
Klub důchodců Strmilov

Červnové „Cvrčkobraní“
Dne 14. 6. 2014 spolek hráčů cvrčka
uspořádal 9. ročník TURNAJE NADĚJÍ.
Tento turnaj se konal za podpory MĚSTA
STRMILOV.
Na cenách se dále podíleli - SPOLEK
HRÁČŮ CVRČKA, LOVĚTÍNSKÝ MICHAL, JELÍNKOVÁ HELENA a MURAWSKÁ DANA.
Turnaje se zúčastnilo 14 mladých hráčů a
hráček.
Děti a mládež hráli ve třech věkových kategoriích.
V nejmladší věkové katergoii od x do 6 let

hráli 4 hráči.
Vítezství vybojoval Holý Tomáš. Na druhém místě skončil Jahoda Matěj a na třetím místě Jahoda Jakub.Na čtvrtém místě
skončila Frantová Adéla.
Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let
hráli také 4 hráči.
Nejlepší hráčkou v této kategorii byla
Brachová Karolína. Na druhém místě
skončila Jahodová Šárka a na třetím místě
skončila Coufalová Zuzana. Čtvrté místo
obsadil Beneda Matyáš.
V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18

let si přišlo zahrát 6 hráčů.
První místo vybojoval Jelínek Jan. Na
druhém místě skončila Lovětínská Nikola
a na třetím místě skončila
Lovětínská Michala. Čtvrtý byl Martin
Křišta, pátý Jonáček Stanislav ml. a šestá
Jahodová Vendula.
Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlů za poskytnutí prostorů
v hotelu Komorník a všem těm, kteří se
podíleli na uspořádání turnaje.
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NENÍ KOPEC JAKO KOPEC IV.
Již čtvrtým rokem zorganizovala naše
ZO pro své členky, rodinné příslušníky i
ostatní zájemce jednodenní podzimní výlet „na kopec“.
Naší první zastávkou byl bájný Vyšehrad, kam je to z parkoviště u bývalého
Paláce kultury coby kamenem dohodil a k
tomu pěkně po rovině.
Táborskou bránou jsme vešli do
ulice V pevnosti, abychom se po chvíli
setkali s paní průvodkyní, která nás svými znalostmi i příjemným vystupováním
provázela po celý čas prohlídky.
Její zásluhou jsme tak vstřebávali
nejen historicky doloženou vyšehradskou
minulost, ale i různé legendy a pověsti.
Cestou jsme míjeli Jedličkův ústav,
dům spisovatelky Popelky Biliánové,
prošli jsme Leopoldovou bránou k rotundě sv. Martina a dále okolo kanovnických
domů a Čertova sloupu do Vyšehradských
sadů. Na jejich konci jsme vystoupali k
hradbám, odkud se nám naskytl neodolatelný pohled na Vltavu, Hradčany, Petřín
a z novějších objektů např. na Barrandovský most.
Poté jsme poodešli ke kostelu sv.
Petra a Pavla a brankou vedle jeho průčelí
jsme prošli na Vyšehradský hřbitov, který
vznikl v 19.stol. jako národní pohřebiště a
kterému dominuje Slavín s monumentální
sochařskou výzdobou.

Ze hřbitova jsme sestoupili k Cihelné bráně, kde se s námi průvodkyně
rozloučila a kde nás její kolega vzal na
prohlídku kasemat s podzemním sálem
Gorlice, kde je umístěno šest originálních
soch z Karlova mostu. A to byla současně
poslední část vyšehradského putování.
Plni dojmů jsme se vraceli zpět k
parkovišti, odkud jsme po chvíli odjížděli
dál do Lidic.
Po příjezdu jsme všichni využili osobního volna k občerstvení či jen k odpočinku
a poté se většina z nás vydala na prohlídku Pietního území.
Opět jsme měli štěstí na výbornou
paní průvodkyni, které jsme přímo viseli
na ústech, když nás seznamovala s fakty a
následnými dopady fašistického násilí na
lidické obyvatele..
Plni emocí jsme postáli u zbylých
základů Horákova statku se společným
hrobem popravených lidických mužů, u
sousoší lidických dětí či v Růžovém sadu.
Celou prohlídku areálu jsme zakončili
shlédnutím ﬁlmové expozice v muzeu.
Návrat k autobusu byl nezvykle
tichý, ale i tak jsme očekávali, čím nás
překvapí skleník
Fata Morgana v botanické zahradě v Praze Troji.
Po dojezdu na parkoviště u Vltavy
jsme si museli poprvé vybalit deštníky a
poprvé jsme také museli pořádně šlapat

do kopce. A to na nás čekalo ještě nemalé
množství prudkých schodů.
Když jsme konečně dorazili k samotnému skleníku, ani jsme se nedivili,
že to někteří z nás během výstupu vzdali
a vrátili se raději zpět na parkoviště či do
nedaleké kavárny.
My ostatní jsme byli odměněni velice zajímavým simulovaným prostředím
různých klimatických podmínek, kdy zejména tropický prales byl nejen pastvou
pro oči, ale i útokem na tělesnou schránku, neboť po skončení prohlídky jsme
byli vesměs „mokří jako myši“.
Ale stálo to za to !!!
Pro zpáteční sestup jsme objevili
méně náročnou trasu, a tak jsme u autobusu byli již za malou chvilku.
Unavení a s dobrým pocitem, že
chození je konečně za námi, jsme pak již
jen absolvovali cestu domů.
Nikdo z nás nepředpokládal, že to
bude letos až tak náročné, ale „kopce“
jsme opět zvládli na jedničku.
Sobota, 20. září 2014
ZO ČSŽ Strmilov

Škola a školka

Co se děje v základní škole
Jak všichni zaznamenali, před koncem školního roku se škola oblékla do
nového kabátu a moc jí to v něm sluší.
O prázdninách se ještě pořádně uklidilo
uvnitř a nic již nebránilo tomu, abychom
mohli začít nový školní rok. Všechny
starší děti už mají své šatní skříňky, jenom
prvňáci měli starý nábytek, proto jsme se
rozhodli, že je také přivítáme v novém,
bohužel objednané šatní stěny nám nedorazily včas.
Hned 1. září jsme za přítomnosti
pana starosty přivítali naše nejmladší. Do
1. třídy letos nastoupilo 15 dětí, jejichž
třídní učitelkou se stala Mgr. Iveta Jandová. Přeji dětem i paní učitelce, aby je
učení bavilo a vše jim dobře šlo.
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Obměnil se také učitelský sbor. O
prázdninách odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. Štěrbová. Nastoupila nová paní učitelka matematiky
a zeměpisu Mgr. Markéta Vyhnálková a
čerstvý absolvent oboru zeměpis a tělesná výchova Mgr. Martin Novák. Nejen
oběma novým kolegům přeji hodně pracovního elánu a mnoho pedagogických
úspěchů.
V září se ještě všechno rozbíhá, děti
si opět zvykají na své povinnosti, rozkoukávají se, poznávají nové učitele. Od
října už bude všechno dobře zajeté, a proto můžeme začít i s dalšími aktivitami. I
v tomto roce začnou kroužky. Angličtináři
byli dokonce tak nedočkaví, že se na své

Cambridgeské zkoušky začali připravovat již v září. I letos si budou moci děti
vždy na měsíc předplatit svačinky.
Se začátkem školního roku se ve
třídách objevily kontejnery na tříděný odpad. Děti mohou třídit papír a plasty. Také
budeme znovu soutěžit ve sběru druhotných surovin. Detaily budou upřesněny
na webových stránkách školy. Rodičům,
kteří nám poskytli svůj email, budeme
opět aktuální zprávy posílat elektronicky.
Mgr. Lída Plachá
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Sport

(foto z archivu házenkářek)

Zprávy z házené
I minulá sezóna byla pro všechny
věkové kategorie házenkářek z DHK Slavoj Žirovnice, za který hrají pod vedením
pana trenéra Jana Dvořáka i děvčata ze Stmilova, velice úspěšná. V dubnu se starší
žákyně (ze Strmilova – Kristýna Ederová,
Míša Dvořáková a Míša Lovětínská) již
potřetí zúčastnily mezinárodního turnaje
PRAGUE HANDBALL CUP 2014, kde
mezi hráčkami z 23 zemí dokázaly, že netrénují nadarmo – ze základní skupiny postoupily z prvního místa. Nakonec to sice
na stupně vítězů nestačilo, ale děvčata si
turnaj a jeho doprovodné akce velice užila. Kromě tohoto turnaje dívky v průběhu
jara bojovaly v celorepublikové soutěži
Žákovské Ligy, kde se dostaly až do 5.
kola mezi 10 nejlepších družstev v ČR.
Koncem května ukončily sezonu LIGY

VYSOČINA v Ledči nad Sázavou a staly
se celkovými vítězkami ve své kategorii –
obdržely zlaté medaile a pohár.
Družstvo minižaček (ze Strmilova
Kristýna a Zuzana Coufalovy) pod vedením Zdeňka Coufala a Jana Prantla se zúčastnilo jak krajských, tak i celorepublikových turnajů. V krajské soutěži nenašla
děvčata během celé sezony přemožitele a
jednoznačně soutěž vyhrála. Na republikových turnajích, kterých se zúčastnily,
většinou stály na bedně. Děvčata poráží
týmy z Otrokovic, Prahy, Plně, Chebu,
Karviné a dalších měst. Z dosažených
výsledků můžeme zmínit např. 3. místo
ve Zlíně, 2. místo v Praze, 2. a 3. místo v
Plzni a dále zlato, stříbro i bronz na turnajích v Jindřichově Hradci. V těchto turnajích získávají dívky i individuální ocenění

- Kristýna Coufalová byla několikrát vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje a to ve
Zlíně 54 gólů, v Plzni 72 gólů a v Praze
62 gólů. Za sebou nechává s velkým odstupem soupeřky z týmů jako jsou DHC
Slávie Praha, DHC Plzeň nebo třeba DHC
Zlín.
V současné době děvčata zahájila
novou sezónu, tak jim držme palce, ať je
minimálně tak úspěšná jako ta předchozí.
A protože hráček není nikdy dost, zveme
všechny dívky, které mají o tento krásný sport zájem, aby se přišly podívat do
sportovní haly ve Strmilově – každé pondělí od 17 hodin zde probíhá trénink.
Radka Ederová
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(foto z archivu házenkářek)

Inzerce

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
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RYCHLÝ A NEOMEZENÝ
INTERNET
od 146 Kč
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KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
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