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

Kalendárium akcí
11.9.2015

Slavnostní předávání certiﬁkátů
Cambridge účastnícím se žákům ZŠ
Strmilov

5.9.2015

Tkalcovské slavnosti, večer koncert
Ivana Hlase s předkapelami

6.9.2015

Pouť ve Strmilově

11.9.2015

Beseda s Milanem Švehlou o pěší
cestě do Santiaga de Compostela

21.9.2015

Relaxační večer s tibetskými mísami

26.9.2015

Oslavy výročí 140 let od založení SDH

3.10.2015

Potáborové setkání YMCA, tvořivé
odpoledne

4.10.2015

Recitál zpěváka Slávka Klecandra ze
skupiny Oboroh

15.10.2015

Z obsahu

Veřejné setkání k plánu rozvoje města
v Základní škole Strmilov

7.11.2015

Výlov rybníka Holub

14.11.2015

Poslední zátah
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v prostorách knihovny

Z knihovny .............................
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Prosinec

Předávání betlémského světla

Ze školy a školky ...................
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16.1.2015

Myslivecký ples

27.2. 2016

Školní ples 2016

20-21.11.2015 Zábavný večer s ŽAS „ S písničkou
nejen do pohádky“
28.11.2015

Pletení adventních věnců na evang.
faře

26.12.2015

10. reprezentační městský ples

Říjen - listopad - Výstava “Okénko ve Strmilově” na
chodbě MěÚ
Říjen – prosinec – výstava fotograﬁí V. Semotána

Tradiční výlov rybníka Holub se uskuteční v sobotu 7.listopadu 2015 od 7:00hod.
Prodej ryb a rybích specialit od 9:00hod.
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Úvodem...
a nad věcí, nahlíží na zamračený
Cesta za sluncem… hodě
a propršený den, stejně jako na svůj
Pro každého svítí slunce. V každém ročním období – na jaře, v létě, na podzim
i v zimě. Pro každého by mělo na této
planetě svítit stejně. Bohužel to však
nebývá pravidlem.
Intenzita slunečních paprsků se nemění pouze v závislosti na lokalitě, v jaké
lidé na Zemi žijí. Jiný svit je na rovníku,
jiný je na severním pólu (jiný ve Strmilově, jiný pár kilometrů za Kunžakem).
Slunce – zdroj veškerého života (ale někdy i příčina hladu a smrti). Dvě jeho
tváře, dvě jeho roviny.
Jeho zář vnímají i lidé různě v závislosti na svém vnitřním rozpoložení, na
momentální životní situaci, nastavení,
na úrovni poznání. Pro člověka, který
prochází životní krizí nebo řeší různé
závažné zdravotní, sociální a rodinné
problémy, většinou i slunce v krásném
bezmračném letním dni pouze problikává nebo je prostě zatměné, v žáru zase
smrtonosné. Naopak člověk, který se již
naučil se svými problémy prát, je v po-

život, sluníčkovýma očima. I za mraky
totiž tuší slunce. Ví, že brzo zase zazáří v plné síle a i déšť a vláha mají svůj
smysl. Stejně, jako všechny překážky
v životě. A také žár někdy očisťuje.
Když se člověk na chvíli zastaví a dopřeje si luxus pozorování světa mimo
„civilizaci“, prostě jen tak, většinou touží utéct někam mimo „běžný provoz“,
ven, do prostoru, prostě někde spočinout, dívat se, pozorovat, vnímat všechny vůně, zvuky i ticho, barvy, světlo i
temnotu, teplo i chlad, vítr, déšť nebo
žár, to vše z bezprostředního i vzdáleného okolí, ale i ze svého nitra. Pustit
emoce ze sebe a vše, co ho sužovalo,
nechat rozplynout v nekonečnu. Potom
se stává tím, čím opravdu vždycky byl a
je. Dílkem v ohromném puzzle obrázku,
kde všechno do sebe výborně zapadá a
má svůj účel a smysl. Všechny informace, které ten šťastlivec potřebuje, jsou
obsaženy právě v tom okamžiku bytí,
splynutí s přírodou, s ohromným, náhle
objeveným životním prostorem, vstřebává veškeré zdravé životní impulzy

s každým nádechem a výdechem, který
je najednou plynulý a neuchvátaný, bez
neuróz, bez strachu, úzkosti. Něco jako
modlitba, meditace, neslyšná řeč duše.
V ten okamžik opět začne svítit slunce
i v zamračeném dni, hřeje a vyživuje
člověčí bytost pro všechny dny, které
přijdou. A když se zase za čas v duši i v
životě zatáhne, šťastlivec už ví, jak na
to. Dokáže si totiž vybavit ten okamžik
uvolnění, prolnutí, osvobození. Lze se
totiž smát i za deště a s botami umazanými od bláta, s mokrými vlasy, zmrzlýma ušima. Jde o to, probudit v sobě
své vlastní vnitřní slunce, zažehnout
onen žár, který zahřeje nejen nás samotné, ale sem tam nějaký ten paprsek
přejde i na ostatní. Sem tam, občas a jen
tolik, aby nespálil.
Vyjděme tedy aspoň občas a na chvíli
splynout s prostorem. Objevme v sobě
svá vnitřní sluníčka. Jsou tam! Jsou
v nás již od narození, jen bohužel někdy
trochu více zakrytá těžkými závěsy stresů, duchnami smutku a starostí. Schoulená v koutku, čekající na znovuzrození.
Vlasta Vondrušová

Aktuálně

Debata o rozvoji Strmilova do roku 2020
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Napište nám, co by podle vás zlepšilo kvalitu života ve Strmilově
Město Strmilov připravuje metodou komunitního plánování nový
Strategický rozvojový plán na
příští období „Strmilov 2020“.
Dne 15.10.2015 proběhne v 17.00
v Základní škole Strmilov setkání
s veřejností.
Podobnost s vymýšlením parku
U.Koule není čistě náhodná. Tentokrát se však bude týkat celého
Strmilova i všech místních částí.
Na setkání vznikne základ pro
návrh strategie rozvoje Strmilova
do roku 2020, pozváni jsou všichni bez ohledu na věk, politickou
příslušnost, vzdělání,….Všichni
jsou vítáni, každý názor je cenný.
Pokud se vám termín nehodí,
stále platí, že je možné napsat
nebo přijít se svými náměty na
úřad. Při společné debatě většinou vznikají nápady, na nichž se
shodne více lidí (přítomných) najednou, mohou se probrat možná
úskalí, zjistit, co si o nich myslí
ostatní, přesvědčit je o své vizi
pro Strmilov.
Nyní je správná chvíle přijít s

nápady pro období příštích 5 let. Naší
společnou snahou je připravit atraktivní materiál se spoustou nápadů, které by
bylo možno v budoucnu realizovat. Strategický rozvojový program slouží městu
při jednáních o dotacích a grantech. Pokud jste viděli v ostatních obcích něco
zajímavého, co zatím ve Strmilově chybí,
napište nám. Přivítáme vaše podněty ze
všech oblastí veřejného života v působnosti obce, je to například:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místní ekonomika,
sociálně-společenské, kulturní a
sportovní aktivity
ochrana životního prostředí
udržitelný rozvoj
občanská vybavenost
jiné……

Své nápady vhoďte do poštovní schránky
na městském úřadu, nebo pište na elektronickou adresu rozvoj@strmilovsko.cz,
nebo přijďte za některým ze zastupitelů
nebo úředníků a to do konce listopadu
2015.
Jaroslava Sedláková
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Část sběrného dvora dostala lepší „kabát“ díky dotacím
Dlouhodobá potřeba úpravy koutu sběrného dvora, kam se soustřeďoval elektroodpad a jehož podoba a stav již nevyhovovaly
současným požadavkům, donutila Město Strmilov hledat řešení
a hlavně zdroje ﬁnancování úprav. Podařilo se to díky dotacím
ﬁrmy Asekol, která se zabývá odběrem vysloužilých elektrozařízení.
Tento projekt – „Úprava zpevněných ploch pro sklady s vyřazeným elektrozařízením“ byl podpořen částkou 40 000,-Kč z fondu této ﬁrmy a zpevnění plochy proběhlo v srpnu 2015.
Martin Novák, místostarosta

Předávání certiﬁkátů Cambridge YLE - Flyers
20. května 2015 proběhla zkouška
Cambridge YLE - Flyers, které se na OA
v Jindřichově Hradci zúčastnilo těchto
šest žáků: Natálie Hynková, Šimon Steiner, Štěpán Chamrad, David Poruba, Erik
Rusnák a Filip Knotek. Jak v této prestižní zkoušce obstáli, jsme se dozvěděli o
prázdninách, proto se slavnostní předání
certiﬁkátů uskutečnilo na MěÚ ve Strmilově až nyní na podzim v září. Předat
certiﬁkáty přijela osobně paní Hanka Tylková.

(SN, foto z archivu Města Strmilov)

Narodili se
ROZÁLIE HANZALOVÁ
MIROSLAV NOSÁL
ANNA SÝKOROVÁ
--------------------------------Poslední vítání dětí proběhlo ve středu
24.06.2015. Uvítáni byli:
Barbora Šílená
Kristýna Říhová
Nina Heřmánková
Michael Alexandr Schnircz
Marek Pacholík

(Foto Jaroslava Sedláková)
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Spolky a organizace

Akce YMCA
YMCA a Farní sbor
Strmilov také tento
školní rok srdečně
zve a nabízí jak pravidelné, tak jednorázové akce a setkání.
Z pravidelných akcí
nabízíme: výuku biblického kroužku v
mateřské škole v pátek od 14 hod. Dále
výuku biblického kroužku rovněž v pátek

na základní škole od 12:30-13:13 (1. - 4.
třída) a 13:15 – 14:00 (5. – 9. třída). Opět
také zveme na deskové hry v sobotu od
15 hod na evangelické faře, termíny ještě
upřesníme. Z nepravidelných setkání, na
které zveme děti i rodiče, nás čekají: 3.
října potáborové setkání a zároveň i podzimní tvoření od 14 hodin na evangelické
faře. 4. října od 16 hodin v Evangelické
kapli recitál zpěváka Slávka Klecandra
ze skupiny Oboroh. Na adventní dobu se
můžete spolu s námi přichystat při pletení
adventních věnců 28. 11. ve 14 hodin opět

na faře. Z akcí mimo Strmilov bychom
rádi upozornili na Oslavu 120. výročí od
založení kazatelské stanice v Zahrádkách,
která se bude konat 1. listopadu od 14 hodin v evangelickém kostele v Zahrádkách,
těšit se můžeme na rozmanitý program i
pohoštění.
Za strmilovskou YMCU i FS
Ludmila Míchalová Mikšíková,
michalova.miksikova@email.cz,
tel. 776688602

Letní tábor Hůrky
Základem dobrého tábora jsou děti, hezké počasí a tým vedoucích. Všechno jsme
splňovali, a tak nebyl sebemenší důvod
neodjet.
V sobotu 8. 8. se na parkovišti před farou
sešlo 8 vedoucích a 18 dětí natěšených na
8 dní plných zážitků.
Celým táborem nás provázel biblický
Egypťan Josef, který byl ústřední postavou celotáborové hry. V jeho společnosti jsme si užívali různé bojovky, soutěže
kreativity a různých dovedností, podle
jejichž výsledků se určovalo pořadí třech
oddílů na pomyslné stupnici vítězů.

Během tábora jsme také trochu cestovali.
Společně jsme navštívili hrad Landštejn
a vážili strastiplnou cestu za pokladem.
Abychom děti neochudili o bojovku při
svitu měsíčku, vytáhli jsme je jednoho
rána ze spacáků už ve 4 hodiny ráno.
Myslíme, že nás pak proklínaly ještě hodně dlouho. A my sami sebe ještě víc.
Počasí přálo velkým vedrům, a tak nebylo divu, že jsme prakticky každodenně
navštěvovali blízké pláže rybníku Osika.
Sucho a zákaz rozdělávání ohňů způsobil,
že opékání buřtů mohlo probíhat jen v kuchyňských kamnech. Při každé činnosti

(Foto archiv YMCA Strmilov)
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nás doprovázely všudypřítomné vosy, jejichž žihadlům se neubránil snad nikdo.
Tábor se nám vydařil, a dokonce jsme
z autobusu vystoupili ve stejném počtu,
jako jsme původně nastoupili. Na parkovišti jsme ještě předvedli natěšeným
rodičům pracně secvičené taneční vystoupení a pak už jsme všichni vyrazili vstříc
našim sprchám, vanám a čistým měkkým
postýlkám.
Tak zase příště! Už teď se těšíme!
Za YMCA Strmilov Kateřina Hálová a
Iveta Holcová
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SENIOŘI NA CESTÁCH
Po loňském kladném hodnocení se místní
Klub důchodců opět rozhodl nabídnout
svým příznivcům jednodenní zájezd.
Tentokrát jsme se vydali na zámek
Konopiště a poté do pivovaru Kozel ve
Velkých Popovicích.
Abychom z okolí zámku viděli co nejvíce, rozhodla se většina z nás dopravit se k
němu místním minivláčkem, který byl již
přistavený na místním parkovišti.
Při jízdě zámeckým parkem jsme
míjeli nejen vzrostlé stromy a opravovaný rybník, ale zahlédli jsme i místní amﬁteátr a část růžového sadu.
A většina z nás byla za jízdu vděčná i z
toho důvodu, že cesta vedla do pořádného kopce. Od horní zastávky to bylo k cíli
opravdu jen kousek a tak jsme mohli, již
pěšky, obdivovat vnější podobu, kterou
zámek dostal při poslední přestavbě za

arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.
A nezklamalo ani veliké množství vnitřního vybavení, či rozsáhlé arcivévodovy
sbírky.
Ještě klasická zastávka „u medvědů“, ale ti o nás nejevili zájem - zřejmě
někde ve stínu odpočívali.
Zpáteční sestup parkovou zkratkou byl
rychlý a po chvíli jsme již odjížděli k druhé zastávce našeho putování.
V nedalekých Velkých Popovicích
na nás čekala druhá zastávka našeho putování. V návštěvnickém centu pivovaru
Kozel na nás čekal průvodce a člen Kozlíkovy patroly, kteří nás po chvilce odvedli přes nádvoří s „Trojským kozlem“ do
samotného pivovaru, kde nás seznámilí s
bohatou historií i současností výroby jejich výtečného piva. A jestli je opravdu
dobré, jsme mohli posoudit při nezbytné

ochutnávce v zajímavém výčepu. Zvláštností byl i tunel s pivovodem a neméně
zajímavá byla i prohlídka automatizovaných linek ve stáčírně.
A samozřejmě - na úplný konec
- jsme si nenechali ujít seznámení s živým maskotem pivovaru - kozlem Oldou.
Ještě zastavení v Kozlím obchodě pro
nákup pohlednic a suvenýrů a po chvilce
jsme se usadili v nedaleké Kozlovně, abychom doplnili vydané kalorie. Pěkně jsme
si odpočinuli a vydali jsme se na cestu
k domovu, kterou jsme si ještě zpestřili
krátkou zastávkou v historickém centru
Tábora.
Čtvrtek, 25.6.2015
Klub důchodců

Den s koňmi na zámku
V neděli 16.8.2015 se na zámku v České Olešné uskutečnil již 3.Den s koňmi
na zámku. Počasí přálo po celou dobu
závodů, kde jen na posledních pár jezdců spadlo několik málo kapek vody. Na
jezdce čekalo mnoho krásných cen,pro
první tři umístěné ještě kokarda a medaile. Jezdci si mohli vybrat ze šesti soutěží.
Letos poprvé mohli diváci spatřit atraktivní soutěž štafety, kdy se po parkuru pohybovaly dvě dvojice, které měly za úkol
překonat parkur v co nejrychlejším čase
s minimálně jedním střídáním a povin-

ném při schození překážky. Na závěr dne
jsme mohli vidět Zámecké derby. Těchto
závodů se účastnili jezdci se svými koňmi z blízkého okolí malých soukromých
stájí, ale i ze sportovních stájí na profesionální úrovni, kde seznamovali s pestrým parkurem mladé začínající koně
nebo mladé začínající jezdce. Nejmladší
účastnici byly teprve 4 roky. I diváků bylo
překvapivě velké množství. Za takto vydařený den můžeme poděkovat štědrým
sponzorům, jezdcům za jejich vzorné
chování, divákům za příjemnou atmo-

sféru, všem organizátorům celé akce (od
fotografů, přes kovářskou a veterinární
službu,občerstvení, hlasatele,zvukaře i
DJ,dohled na kolbišti, za návštěvu pro
nás významných hostů a mnoho dalších).
Budeme se na vás těšit zase za rok.
Zámecká parta z České Olešné.
Foto: Martin Kozák, Lukáš Krajíček
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(Foto Martin Kozák, Lukáš Krájíček)

SPOLEK HRÁČŮ CVRČKA oznamuje
V rámci oslav 760 let Strmilova a
10 let, kdy se z obce Strmilov stalo
město, spolek hráčů cvrčka uspořádal:

nislav Jonáček ml. Druhé místo
obsadila Michala Lovětínská a
na třetím místě skončila Vendula Jahodová.20.6.2015 - výstava

cvrčkařských trofejí s ukázku hry
cvrček. Hru cvrček si mohl každý i
vyzkoušet zahrát.
Miloslav Křišta

13.6.2015 X. ročník TURNAJ NADĚJÍ. Na tento turnaj přišlo 15 dětí. Nejmladší
kategorie od x do 6 let se
zúčastnilo 6 hráčů. Vítězem
se stal Tomáš Holý. Druhé
místo obsadila Eliška Jahodová a na třetím místě
skončil Jakub Jahoda. V kategorii od 7 do 12 let hráli
4 hráči. Vítězkou se stala
Karolína Brachová. Druhé
místo obsadil Tomáš Jelínek
a na třetím místě skončil
Matyáš Beneda. V kategorii od 13 do 18 let hrálo 5
hráčů. Vítězem se stal Sta(Foto z achvivu klubu)
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Tkalcovské slavnosti opět nezklamaly
Další ročník již tradičních tkalcovských slavností je úspěšně za námi. Doufáme, že jste díky nim prožili příjemnou pouťovou
sobotu a že i další ročníky budou alespoň tak úspěšné jako ten letošní. Tímto chceme poděkovat všem návštěvníkům 5. tkalcovských slavností za hojnou účast a zvláště děkujeme všem sponzorům, bez kterých by večerní koncerty nemohly být realizovány.
Těšíme se zase za rok.
Kubák, tkalcovna Strmilov

(Foto z archivu tkalcovny)
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Oslavy 140 let od založení SDH Strmilov se povedly!

Jak tato ukázka z kroniky dokládá, Sbor
dobrovolných hasičů ve Strmilově oslavil
významné jubileum, a to 140 let své právní existence. Kdo měl chuť dozvědět se
něco o historii i současnosti našeho sboru, nebo se chtěl s námi pobavit, nenechal
si ujít ,,DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,“
který se konal v sobotu 26.9.2015. Co
jsme si pro Vás připravili?

V 9.00 hod. jsme zahájili tento den bohoslužbou v kostele sv. Jiljí. V 10.00 hodin
proběhlo svěcení techniky a praporu. Po
krátkém přivítání se pro veřejnost otevřela vrata s volným vstupem do hasičárny,
kde jsme nainstalovali výstavu. Taktéž si
mohli návštěvníci prohlédnout naší techniku, vybavení a zázemí. Od 13.00 do
15.00 hodin se pochlubilo svou technikou

i HZS z Jindřichova Hradce. Pro nejmenší fungoval nafukovací hrad. Po celý den
mohli návštěvníci využívat i nachystané
občerstvení.Tento hektický den zakončila
zábava s reprodukovanou hudbou. Celkově to byl moc vydařený den, a dokonce i
noc. Děkujeme za Vaši návštěvu!
Za SDH Strmilov Rudolf Séč

(Foto Jiří Sedlák)

Česká Olešná žije!
Akce, které se uskutečnily v poslední době
v České Olešné:
18.+19.7.2015 - Víkend plný zážitků
16.8/2015 - Den s koňmi
22.+23.8.2015 - Pouť + zábava
12.9.2015 - Dětské hasičské závody
20.9.2015 - Skákací hrad
Připravuje se:
od 1.11.2015 - Vánoční dílny pro děti
12.12. 2015 - Vánoční trhy

Skákací hrad
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Víkend plný zážitků

Víkend plný zážitků

Hasičské závody

(Foto archiv České Olešné)

Knihovna

Byl to pravý král
V trochu jiném hávu se odehrálo červnové pasování loňských prvňáčků, tedy
letošních, od září již druháků. Scénář je
každý rok podobný. Prvňáčci neuniknou
zkoušce kvality, co se týká čtení. Musí
nám všem ukázat, jak se naučili číst při
čtení krátké básničky. Jsou pasováni rok
co rok pravým mečem, dostanou na památku vždy konkrétní dárek – knihu a
pamětní list. Skládají čtenářský slib. Hra-

jeme si s fantazií, touláme se pohádkou,
ale to jen malinko, protože hlavní je na
tom slavnostním dni právě obřad pasování. Dlouho za námi rád jezdíval pasovat
prňáčky pan spisovatel Jan Lebeda z Třeboňska. Jeho Medovníček (a to již několik
jeho dílů) se stal kultovní knihou, kterou
čtou rádi nejen děti, ale i jejich rodiče, čte
se doma i ve školách. V té naší dokonce
jako společná četba. Jako pasující se své-

ho času objevila i paní ředitelka školy a
náš pan starosta. Letos, vlastně minulý
školní rok, přišel jako pravý král. A nejen
děti v jednom okamžiku zůstaly sedět
s pusou dokořán: je pravý nebo ne?
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově
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Jak se šlape na Konec světa…
V pátek 11.9.2015 k nám do knihovny
přijel cestovatel. Neměl to k nám daleko,
protože rodák ze Zahrádek je skoro jako
náš. Pan Milan Švehla, úžasný mladý
muž, podnikl sám pěšky 400 km dlouhou
pouť. Rozhodl se podělit se s námi o zážitky, pocity, zkušenosti a poznatky z této
vyjímečné cesty. Tradiční poutní místo
Santiago de Compostela vyzývá tisíce
poutníků z celého světa k cestám z různých důvodů. Mohou být náboženské
nebo duchovní, turistické, společenské,
poznávací a našlo by se ještě pár důvodů
navíc. Někdy důvod k výpravě není zcela
zřejmý. Je jen touha a vlastně ani cíl není
až tak pro putujícího člověka důležitý.

Smysl té cesty člověku dojde až
po jejím uskutečnění. Není to jen
poznatek pro cestovatele, poutníka, ale platí to i v samotném životě. O tom a o mnohém ostatním
nám poutavě vyprávěl a zvědavé
dotazy některých z nás z té velké množiny přítomných účastníků besedy zodpovídal právě pan
Milan. Děkujeme za jeho ochotu
sdělení a sdílení a přejeme další
šťastné cesty!
Vlasta Vondrušová, Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově

Relaxační večer s tibetskými mísami
Byl to vyjímečný večer s vyjímečnými
zážitky. Tak bych mohla nazvat pondělní večer 21.9., kdy jsme se sešli s mnoha
dalšími účastníky a zároveň zcela zaplnili společenský sál v budově městského
úřadu. Novým aranžmá a pro Strmilov
zcela novým, odvážným tématem jsme
na chvíli zcela změnili charakter oddací
místnosti. A účast na této akci byla velice
překvapivá a o to více potěšující.
Relaxační koncert, při kterém polovina
účastníků zaujala pohodlné horizontální
pozice na karimatkách a polovina seděla
na židlích i v křesílkách, přijela předvést
paní Eva Sádlíková, celostní muzikoterapeutka z Brna.
Svým uměním rozezněla nejen tibetské
misky a mísy všech velikostí, zvonkohry koshi, tibetské zvonky, ocean drum

(Foto V. Vondrušová)

(chřestící buben připomínající vlny
na moři), deštnou hůl, brumle a i něco
dalšího, ale rozvibrovala, rozehrála a
následně i uklidnila duše a těla všech
přítomných, převážně účastnic a také
jednoho účastníka.
Snad se podařilo nejen paní Evě,
knihovně/ici, ale hlavně všem zúčastněným, pro které byl koncert pořádán,
navodit sobě i ostatním tak trochu netradiční večer, plný pohody relaxace a
uvolnění. Sice ne přímo v prostorách
knihovny, jak bylo avizováno na plakátech, ale zase můžeme s radostí konstatovat: knihovna nám byla prostě malá!
Díky za to. Tak zase někdy příště - a
možná ve větším počtu i prostoru..
Vlasta Vondrušová, Knihovna
Viléma Martínka ve Strmilově
(Foto V. Vondrušová)

Škola a školka

Co se děje ve škole …
Po několika letech intenzivních prázdninových prací byly tentokrát letní dny klidnější. Ve škole se pouze malovalo, uklízelo a dělala se běžná údržba. Celá škola
tak zazářila čistotou, a když ještě paní
učitelky třídní poslední srpnový týden vyzdobily své třídy, bylo vše připraveno na
zahájení nového roku.
Na konci školního roku odešlo nejenom
jednadvacet absolventů, ale i čtyři kolegové. Paní učitelka Tylková do Švýcarska,
paní učitelka Miglová do Muzea fotograﬁe a moderních obrazových médií, pan
zástupce Kocar na 4. ZŠ do J. Hradce a
pan učitel Novák posílil řady Armády
ČR. Všichni odešli na základě vlastního
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rozhodnutí. Škola však nemůže zůstat
bez učitelů, proto nastoupili noví kolegové. Naše řady tak posílily paní učitelky Jana Psotková a Miroslava Kolářová
a asistentka pedagoga Jana Chodcová,
ale máme v pedagogickém sboru i nové
pány učitele, a to Antonína Bastla a Luboše Nečedu. Doufám, že se jim u nás bude
líbit a předají dětem co nejvíce ze svých
znalostí.
Škola nemůže být bez učitelů, ale ještě
menší smysl by měla bez žáků. V tomto
roce jsme přivítali dvacet prvňáčků, kteří
v tento slavností den přišli v doprovodu
svých rodičů. Děti přišli pozdravit i pan
starosta Krátký a pan místostarosta No-

vák. Pánové nedorazili s prázdnýma rukama, přinesli dětem malé dárečky. Nové
tváře však přibyly i do dalších tříd. Po
prázdninách se děti i zaměstnanci vrátili
odpočatí a plní energie. Postupně se společně dostáváme do pracovního tempa,
proto všem žákům naší školy přeji, aby
jako houba nasávali co nejvíce vědomostí
a aby se podařilo vytvořit příjemnou přátelskou atmosféru nejen se spolužáky, ale
i s učiteli. Pedagogům přeji hodně optimismu a pevné nervy.
Mgr. Ludmila Plachá, ředitelka školy

Strmilovské noviny 3/2015
Sdružení rodičů při MŠ nebyly možné.
Sdružení také, ve spolupráci s personálem školky, připravilo karneval v Kulturním domě ve Strmilově a i dětský den pro
všechny děti ze Strmilova.
Se školním rokem 2014/15 jsme se
rozloučili společným výletem na zámek
Červená Lhota a návštěvou ekocentra Vespolek v Jindřichově Hradci, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme.

1. školní den v 1. třídě

(Foto archiv školy)

Jaký byl uplynulý školní rok
2014/15 v MŠ Strmilov?
„Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko.
Až když budu Jano, neohneš mě mámo“,
praví staré přísloví
A jak je to s výchovou těch nejmenších v Mateřské škole ve Strmilově? Děti
jsou rozděleny do třech tříd podle věku.
Nejmenší, „Zvonečci“ mají 3-4 roky, starší, „Broučci“ 4-5 let a nejstarší „Myšáci“
5-7 let. Proč jsou tak rozděleni? Činnosti,
které pro ně učitelky připravují a kterými se děti učí podle Komenského „Škola
hrou“, mohou být dětem tzv. ušity přímo
na tělo. Činnosti připravujeme podle školního vzdělávacího programu: „Je nám
dobře na světě“. Děti se rozvíjí v těchto
oblastech:
1.) dítě a jeho tělo
2.) dítě a jeho psychika
3.) dítě a ten druhý
4.) dítě a svět
5.) dítě a společnost
Každodenní program doplňujeme o divadla, koncerty a exkurze. Za celý školní
rok 2014/15 jich byla celá řada:
Pětkrát navštívila naší MŠ některá z divadelních společností a třikrát jsme s dětmi
vyjeli za divadlem do Jindřichova Hradce. Naše výchovné snažení podpořily také
vzdělávací programy vedené odbornými
lektory a to hned šestkrát! Dvakrát jsme
navštívili kino v Počátkách. Před Vánoci
nás pozvala základní škola na promítání
pohádky do místního kinosálu.
V zimě děti bruslily, v létě bylo plavání. Svět hudby jim přiblížila muzikoterapie a bubnování, které si děti vyzkoušely a velmi je nadchlo. Teď už vědí, jak to
v hudbě chodí: že má rytmus, melodii a
pomlky.... se dozvěděly nejen od učitelek,
ale i na koncertě v MŠ.

Jak se vyrábí látky a s jakou tradicí je tato
práce se Strmilovem spojena, se děti zase
dozvěděly na exkurzi v tkalcovně pana
Kubáka. Díky panu Urbánkovi, který
nám zajistil prohlídku sportovního letiště
v Jindřichově Hradci, už dnes děti vědí,
že existují motorová i bezmotorová letadla a jak se piloti vysílačkami domlouvají s kontrolní věží. Něco málo o vesmíru
děti zase pochopily při sledování při pozorování zatmění slunce.
Příchod jara se nesl v duchu tradic: vynášeli jsme „Moranu“, pálili jsme čarodějnice.
Sdílená radost je dvojnásobná radost, a proto děti zpívaly koledy společně
se svými rodiči u Betléma v MŠ. Vánoční
tradice poznaly děti na zámku v Jindřichově Hradci. Vyzkoušely si například,
kolik to dá práce nařezat si dříví na oheň.
Několikrát se rodiče zapojili do společného tvoření s dětmi přímo v MŠ. Tyto
všechny doplňkové výchovně vzdělávací činnosti by bez ﬁnančního příspěvku

účastníci dopravní soutěže

S předškolními dětmi, a odchází jich letos
do 1.třídy 18, jsme se loučili hned nadvakrát:
1.) pasováním na školáky a předáním paní
ředitelce Plaché (ZŠ Strmilov)
2.) slavnostním rozloučením na MěÚ ve
Strmilově, za přítomnosti starosty, pana
Jaromíra Krátkého.
Nakonec jsme celý uplynulý rok oslavili v restauraci „Pod Šibeňákem“, kde na
nás čekaly krásně připravené zmrzlinové
poháry.
Zbývá ještě připomenout, že i malé
děti dokáží velmi dobře reprezentovat
Strmilov. Ať už Eliška Jahodová v plavání, kluci Jakub a Matěj Jahodovi, David
Hochman, Matyáš Kramer a Marek Mrázek ve fotbale. Další kluci ve hře Cvrček.
Mikuláš Hlína hrou na housle. Dalších
12 dětí z keramického kroužku se může
pochlubit výrobky, které celý rok vyráběly v MŠ pod odborným vedením Johany
Suchardové.
Eliška Jahodová, Vendula Štěrbová,
Matěj Jahoda a David Hochman zastupovali v posledním měsíci školního roku
všechny děti naší MŠ Strmilov v dopravní
soutěži v Jindřichově Hradci. Prokazovali tam své znalosti dopravních předpisů
i svou zručnost v jízdě na čtyřkolkách
a, Strmilove div se (!), přivezli pohár za
2.místo jako skupina. 1.místo za děvčata získala Eliška Jahodová a 2.místo za
chlapce Matěj Jahoda. Gratulujeme!
Odcházejícím předškolákům přejeme
hodně úspěchů a radosti v ZŠ Strmilov.
Kolektiv MŠ ve Strmilově

(Foto z archivu MŠ)
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Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
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