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Uplynul nám poslední rok tisíciletí.
Myslím si, že není dùležité z jakých
èíslic se letopoèet skládá, ale že
mnohem dùležitìjší je, abychom se
umìli radovat z každáho ve zdraví
dožitého dne.
Za uplynulý rok se nám podaøilo
udìlat pomìrnì dost. Staèí se
podívat jak prohlédl Obecní úøad po
generální opravì. Jsme rádi, že
nové parkety pøilákaly na hody
velkou èást našich obèanù, a také
další cvièenky arobiku.

Dìkuji všem, kteøí se v minulém
roce podíleli na zdárném prùbìhu
obecních záležitostí. Pøeji všem
spoluobèanùm pevné zdraví a
úspìšné vykroèení do nového
tisíciletí.

MVDr. Vladimír Ždánský, starosta

Informace občanům obce Strážovice - Akce roku 2000

Akce roku 2000
V roce 2000 zastupitelstvo rozhodlo, o
vykoupení pozemkù pod rybníky v Bøíïanech,
které bylo odloeno z døívìjí doby pro
nedostatek financí. Zatím se podaøilo vykoupit
vrchní rybník. V následujícím roce bude
dokonèeno vykoupení spodního rybníku.
V tìlocviènì koly se podaøilo o prázdninách
poloit parkety a prodlouit tìlocviènu
vybouráním pøíèné stìny. I pøes nemalé problémy
se podaøilo do zaèátku kolního roku ve
zvládnout.
na høbitovì, návrh nového znaku obce, projekt
na koncepci kanalizace, nová silnice za
Lakovým, nová kopírka na OÚ, koupì domu
è.29 po V. Babièkovi od státu.
To jsou ve skuteènosti nejdùleitìjí

Vedle koly byl vykoupen dùm è.35 a
provedena jeho demolice. Byla zpracována
studie, podle které bychom na tomto místì a
èásti kolní zahrady chtìli vybudovat sportovnì
kulturní areál a provést propojení øadovek za
kolou s centrem obce chodníkem.
akce za rok 2000. Celkový náklad pøi jejich
realizaci byl témìø 1,5 milionu korun.

tìstí nikdy nepøichází dvakrát,
netìstí nikdy nepøichází samo.
(èínské pøísloví)
V poslední øadì musím pøipomnìt
provedení generální opravy Obecního úøadu
s pøeloením støechy, výmìnou okapù, nových
oken a zateplení fasády.
Z dalích akcí jen vyjmenuji: nová brána
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Zmìna vyhláky o odpadech na území naí obce
Obecní zastupitelstvo schválilo dne 8. 12. 2000 novou
vyhláku o odpadech, která nahrazuje stávající vyhláku 1/
99.Zmìnu vyhláky si vynutila korekce legislativních norem  Zákon
o obcích è. 128/2000 Sb. a zákon o odpadech è. 125/97 Sb. Ze
zmínìných úprav je pro obèany nejdùleitìjí zpùsob platby za
likvidaci domovního odpadu. Dosavadní systém úhrady za jednotlivé
popelnice bude nahrazena poplatkem na hlavu. Výe tohoto
poplatku se stanoví na základì skuteèných nákladù, které obce
platí za likvidaci vech druhù odpadù vzniklých na jejím území.
V naem pøípadì firmou, která tyto odpady likviduje je firma EKOR Kyjov. Tato je neziskovou organizací
zaèlenìnou do sdruení 42 obcí Kyjovska tzv. Severovýchod.
Pro nai obec zastupitelstvo po rok 2001 stanovilo 200 Kè na hlavu co, je nejnií hranice kterou obce
sdruení budou platit. Popelnice budou oznaèovány nadále známkou, kterou kadý obèan obdrí po
zaplacení stanoveného poplatku na OÚ. Poplatek je nutno zaplatit do konce mìsíce ledna.
Apelujeme na vechny obèany, aby vèas zaplatili poplatky, protoe tuto èástku musí OÚ zaplatit
na poèet obyvatel firmì EKOR. Pokud nìkterý obèan nezaplatí, bude OÚ nucen doplácet z vlastního
rozpoètu tzn. z penì nás vech. Zastupitelstvo je pøesvìdèené, e cena za likvidaci odpadù je nejnií
moná. Ukládání odpadù do vlastních popelnic není nedostupný luxus, kvùli nìmu by se bìný odpad
musel spalovat nebo sypat na èerné skládky kolem obce.

Obecnì závazná vyhláka è. 1/2000
o nakládání s odpady na území obce Stráovice
Zastupitelstvo obce Stráovice schválilo dne
8. prosince 2000 podle § 10, 12, 35 a § 84 odst. 2
písm. i) zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zøízení) v platném znìní a v souladu s § 9 zákona è.
125/97 Sb. o odpadech tuto obecnì závaznou
vyhláku.
Èl. 1
Základní ustanovení
1)

2)

3)

Vyhláka upravuje nakládání s odpady na území
obce v zájmu ochrany ivotního prostøedí, poøádku
a èistoty v obci a zdraví jeho obyvatel, stejnì jako
jejich úèast na hospodaøení s odpady.
Vyhláka je závazná pro vechny fyzické osoby,
které mají na území obce trvalé nebo pøechodné
bydlitì a pro dalí osoby, které se na území mìsta
zdrují. Je rovnì závazná pro právnické a fyzické
osoby oprávnìné k podnikání.
Právnické a fyzické osoby oprávnìné k podnikání
(dále jen podnikatel), jsou povinny samy zajistit
vyuití nebo nezávadnou likvidaci odpadù, které
produkují.

Èl. 2
Základní pojmy
1)

Odpadem je movitá vìc, která se pro vlastníka

2)

3)

4)

stala nepotøebnou, a které se vlastník zbavuje
s úmyslem ji odloit, nebo která se pro vlastníka
stala nepotøebnou, nebo která je vyøazena na
základì zvlátního pøedpisu.
Komunální odpad je vekerý odpad vznikající na
území obce pøi èinnosti fyzických osob a odpad
vznikající pøi èitìní veøejných komunikací a
prostranství, pøi údrbì veøejné zelenì vèetnì
høbitovù.
Nebezpeèný odpad je odpad, se kterým nelze
nakládat jako s odpadem komunálním pro jeho
vlastnosti nebezpeèné na zdraví obyvatelstva nebo
ivotního prostøedí (toxicita, infekènost, hoølavost,
výbunost, apod.)  nelze ho kupø. shromaïovat
v popelnicích, kontejnerech, nádobách na tøídìný
odpad a tak dále.
Platební období  od 1. 1. do 31. 12. kalendáøního
roku.

Èl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho
shromaïování a tøídìní) jsou obèanùm k dispozici
tyto sbìrné nádoby a zaøízení:
1) Sbìrné nádoby (popelnice 110 litrù)  slouí
k ukládání zbytkového odpadu po vytøídìní, tj.
smetí, popel, nevratné obaly z domácností,
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kuchyòské odpady, apod. Do popelnic se nesmí
odkládat: druhy odpadù urèené ke tøídìní, tekutiny,
havý popel, íraviny, zápalné a výbuné látky,
rozmìrné pøedmìty, uhynulá zvíøata, nebezpeèný
odpad, stavební materiál a pøedmìty, které by mohly
pokodit svozové zaøízení.
2) Kontejnery 1100 l na tøídìný odpad umístìné na
stanoviti u obchodu slouí k separaci papíru,
plastù, bílého a barevného skla.
3) Mobilní kontejnery na textilní odpad, koberce, staré
matrace budou Obecním úøadem objednávány
v prùbìhu roku dle zájmu obèanù a umístìny na
pøedem vyhláeném místì.
Sbìr elezného rotu budou v obci provádìt
organizace nìkolikrát roènì po vyhláení OÚ.
4) Sbìrná nádoba na vyøazené léky (nepouitelné,
prolá doba apod.) je umístìna ve vestibulu lékárny
Kyjov.

prostøedky.
Obèanùm obce je poskytována sleva za uloení tohoto
materiálu na skládce v Tìmicích. Pøed odvozem si
obèan za tímto úèelem vyzvedne potvrzení na OÚ. Ve
výjimeèných pøípadech po pøedbìném projednání na
Obecním úøadì bude monì ukládat inertní stavební
odpad na deponiu urèené OÚ

Èl. 7
Nakládání s odpadem vzniklým pøi èitìní
komunikací, údrbì veøejné zelenì a
høbitovù

Odpad z èitìní veøejných komunikací je likvidován
podobným zpùsobem jako stavební odpad.

1)

Do nádob a zaøízení výe uvedených nelze odkládat
nebezpeèný odpad vytøídìný z komunálního, ani materiál
získaný z demolic, zeminu, pøípadnì jiný inertní materiál.

Èl. 4
Stanovitì sbìrných nádob

2)

Stanovitì sbìrných nádob musí být dobøe pøístupná a
splòovat podmínky hgienické nezávadnosti.
Obèané jsou povinni dodrovat naøízení OÚ a Ekoru pøi
ukládání odpadù do kontejneru ( stlaèování plastových
láhví pøed uloením.)

Èl. 5
Nakládání s nebezpeèným odpadem

Nebezpeèným odpadem se rozumí:
- nátìrové hmoty a barvy, jejich zbytky, nádoby od
barev, drobný odpad zneèitìný barvami
- baterie, monoèlánky, akumulátory (pouze od majitelù
osobních vozidel)
- lednice, televizory, radiopøijímaèe, jinou elektroniku
- postøiky, nádoby od postøikù
- pouité oleje, olejové filtry
- záøivky, výbojky
- pneumatiky  nikoli z vozidel slouících k podnikání
Nebezpeèný odpad pro nai obec likviduje sbìrný dvùr
EKOR Kyjov. Obèané Stráovic mohou nebezpeèný
odpad odvést do sbìrného dvora v Kyjovì.
Shromaïování a ukládání nebezpeèného odpadu
probíhá podle Vyhláky MP è. 338/1997 Sb. ze dne 11.
prosince 1997 o podrobnostech nakládání s odpady.
Èinnost sbìrného dvora se øídí Provozním øádem pro
sklad nebezpeèných odpadù.

Èl. 6
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad a stavební su bude ukládána do
velkoobjemových kontejnerù a na náklady majitelù
(fyzických osob) odváena na øízenou skládku do Tìmic.
Tímto se nevyluèuje monost zajistit si odvoz tohoto
odpadu a uloení na øízenou skládku vlastními

Èl. 8
Povinnost pùvodce odpadù

Pùvodcem odpadù je kadá fyzická osoba (obèan)
nebo podnikatel jeho èinností vzniká odpad.
Pùvodci odpadù jsou povinni ode dne úèinnosti
této vyhláky komunální odpad oddìlenì
shromaïovat, tøídit a pøedávat k vyuití a
znekodnìní dle výe uvedeného systému.
Pokud fyzická osoba nevyuívá sbìru odpadù
v obci, dopoutí se tímto závaného poruení
vyhláky.

Èl. 9
Povinnosti a práva pøi svozu odpadù

Pokud pracovníci svozu zjistí v nádobì pøítomnost
odpadù, které tam podle této vyhláky nepatøí, nebo e se
obsah nádoby nedá vysypat, ponechají nádobu na místì
a tuto skuteènost sdìlí pùvodci.
Pùvodce si pak musí zajistit mimoøádný odvoz na své
náklady.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Èl. 10
Poplatky

Poplatek za svoz, tøídìní a znekodòování
komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve
výi, která je v souladu s cenovými pøedpisy a
zákonem o odpadech. Obec tyto poplatky pøevádí
firmì EKOR, která svoz a likvidaci provádí.
Fyzické a právnické osoby oprávnìné
k podnikání, pøi jejích podnikatelské èinnosti
vzniká odpad, uzavøou smlouvu pøímo s firmou
EKOR Kyjov.
Poplatek je splatný pøedem a to jednorázovì 200,Kè do 31. 1. na OÚ. Ve výjimeèných pøípadech je
splatnost pololetní do 31. 1. a 31. 7.
V pøípadì úmrtí nebo odhláení z pobytu v obci
se alikvotní èást poplatku zaokrouhlená na celý
mìsíc vrací na písemné poádání.
Pøi pøihláení do obce k pobytu v prùbìhu
platebního období se alikvotní èást domìøí.
Za nezletilé a nesvéprávné osoby platí poplatek
jejich zástupci.
Pøi narození dítìte v prùbìhu platebního období
4
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8)

1)
2)

1)
2)

3)

4)

Èl. 11
Zákazy

Zakazuje se likvidovat odpady jejich ukládáním
mimo k tomu urèená místa
Zakazuje se likvidovat odpady jejich spalováním
v kotlích na tuhá paliva nebo na otevøených
ohnitích
Èl. 12
Kontrola a sankce
Kontrolu dodrování této vyhláky provádí
orgány OÚ.
Kontrolní orgány jsou oprávnìny po pøedchozí
dohodì v nezbytnì nutném rozsahu vstupovat na
cizí pozemky nebo do cizích objektù a vyadovat
údaje o nakládání s odpady.
V pøípadì poruení této vyhláky je mono uloit
pokutu dle zák. è. 200/90 S. o pøestupcích. Tím
není dotèeno právo na uloení sankce podle zák.
è. 125/97 Sb. o odpadech a zák. è. 128/2000 Sb. o
obcích § 56.
Závady vzniklé pøi odvozu odpadù a pøípadné
kody zpùsobené zamìstnanci povìøené
organizace musí vlastník, pøípadnì správce domu,

Listopad 2000
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Poèet volièù celkem je u nás 428, úèast
205 volièù tj. 47,8%
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.

ohlásit hned po zjitìní a umonit vyetøení
organizací povìøenou odvozem odpadù, pøípadnì
pojiovnou. Odpovìdnost za vzniklou kodu
se øídí obèanským zákoníkem.

se poplatek nepøedepisuje.
V pøípadì nedodrení termínu splatnosti je
poplatník povinen uhradit poplatek z prodlení ve
výi 2,5 promile z dluné èástky za kadý den
prodlení, nejménì vak 20 Kè za kadý zapoèatý
mìsíc prodlení.

místo 12 Ètyøkoalice 88 hlasù tj. 42,9%
místo 33 KSÈM 54 hlasù tj. 26,3%
místo 3 ODS 27 hlasù tj. 13,1%
místo 39 ÈSSD 16 hlasù tj. 7,8%
místo 15 Nestraníci pro Moravu 8 hlasù tj.
3,9%
6. místo Strana za ivotní jistoty 4 hlasy tj. 1,9%
7. místo Republikáni Mir. Sládka 4 hlasy tj.
1,9%
8. místo 17 Èeské sociálnì demokratické hnutí
2 hlasy
1 hlas Moravská koalice
1 hlas Strana zelených

1)
2)

Èl. 13
Ustanovení spoleèná a závìreèná

Zastupitelstvo obce mùe udìlit výjimku
èásteènou nebo úplnou pro:
rodiny s více dìtmi hradí poplatky pouze za 2
dìti (dítì je osoba mladí 15 let)
dlouhodobou (více jak 6 mìsícù) léèbu
v sanatoriu èi obdobném zaøízení.
Obecnì závaznými pøedpisy na úseku nakládání
s odpady jsou zákon è. 125/1997 S. o odpadech a
pøedpisy k jeho provedení  tj. vyhláka è. 337/
1997 Sb., kterou vydává Katalog odpadù a
stanoví dalí seznamy odpadù, vyhláka è. 338/
1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
vyhláka è. 339/1997 Sb. o hodnocení
nebezpeèných odpadù.

Èl. 14
Zruující ustanovení

Nabytím úèinnosti této vyhláky se ruí obecnì závazná
vyhláka è. 1/98 ze dne 1. ledna 1998.

Èl. 15
Úèinnost
Tato vyhláka nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zdùvodnìní k návrhùm znaku a praporu obce
Stráovice
Stráovice jsou pøipomínány poprvé k r. 1131
jako majetek bøeclavského kostela, záhy nato pøely
pod správu olomouckého biskupství. Lenním statkem
olomouckého biskupství byly Stráovice a do zruení
lenního zøízení v 1. 1871-72. Bìhem staletí se v drení
léna vystøídala plejáda drobné i movitìjí moravské
lechty. Z nich vzpomeòme pøedevím domácí
vladycký rod ze Stráovic znaku dvou váleèných
seker /cca 1350  88/, z pobìlohorských lenníkù rod
Vìníkù z Vìník /1661  1715/, stavebníky
barokního zámeèku hrabata ze Schrattenbachu /1723
 51/ a stavebníky zámecké kaple, rytíøe
z Kannengieseru a jejich nástupce z rodu v. Hess /
cca 1751  1801/. V r. 1864 koupil Stráovice od
rytíøe Widmanna kníe Jan z Lichtentejna. Tím se
Stráovice dostaly ke dánickému velkostatku, s ním
i právnì splynuly, kdy v rámci ruení lén byly jejich
dominikální reality alodizovány. Pozdìji byly vùbec
pøipojeny ke dánickému fideikomisu.
Na obecní peèeti byla ratolest vinné révy se dvìma
5
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hrozny. Jeden z nich pøevzal coby symbol zdejí dlouhé
vinaøské tradice do návrhu obecního znaku i jeho autor.
Jeho èervená barva a poloení do støíbrného hrotu
evokuje znak a erbovní barvy lenní vrchnosti 
olomouckého biskupství. Motiv zkøíených seker
pøipomáhá domácí rod ze Stráovic, zlatá hvìzda
v èerném poli byla pøevzata z rodového erbu hrabat
ze Schrattenbachu. Hlava psa vìníka /stráce obydlí
 hradu, vìe/, pøevzatá z erbu Vìníkù z Vìník je
zde aluzí na jméno obce a tedy pøenesenì tzv.
mluvícím znamením“.

Nový znak naí obce ( té na titulní stranì ).

Kopie dopisu z poslanecké snìmovny

Hody, milé hody, u jsem dohodoval,
u jsem tyry noci doma nenocoval...
V sobotu 4. 11. 2000 se Stráovice probouzely do obyèejného sychravého listopadového rána.
Ráno jako kadé jiné, jenom jako by ve vzduchu byl cítit vudypøítomné napìtí. Bodejï by ne! Tato
sobota byla toti hodová!
Okolo poledne se v hospodì u Mackù shromádili stráovtí stárci. Tito se pak s muzikanty,
dechovou hudbou Sobulácivedenou kapelníkem Vlastimilem Kostihou, vydali na Kamenca k první stárce
Jarmile Svídové pro své stárky. Po okázale zazpívané a muzikanty zahrané ádosti pøed domem hoi
stárek dostali, ba naopak, kadá z nich toho svého stárka obdaøila kloboukem s kosárkama skoro a na
ramena. Z Kamencù se pak do krojù nastrojená drobotina, vìtí dìti, mláde, stárci a stárky, tj. Ondøej
Vymazal a Jarmila Svídová, Petr dánský a Petra Navrátilová, Adam Kania a Zuzana Hlaváèová, David
Kováø a Jana Votrubcová, Pavel Polcr a Kateøina Havelková, Stanislav Chytil a Veronika Horáková,
Pavel Svoboda a Alena imeèková, Ale Horák a Miroslava imeèková vydali v prùvodu s muzikanty a
ostatními hodaøi k Obecnímu úøadu. Zde stárci poádali s muzikú dle tradice starostu o povolení hodù.
Starosta zprvu zaváhal. To víte, dát svolení k bujarému hodovému veselí, to není jenom tak! Proto pro
jistotu jetì radìji seznámil vechny obèany ve Stráovicích s hodovými artikulemi, ve kterých dal vem na
vìdomí, jak se má kadý po dobu hodù chovat a taky to, co se stane, kdy artikule dodrovány nebudou.
A potom dal k hodování svolení a hody se vím vudy povolil. Hned potom následovalo chození po
dìdinì s muzikù a stárci zvali lidi barák od baráku na hodové zábavy s vìncem a káèerem do pozdního
veèera. Hodová zábava se konala v prostorách místní koly. Stárci pøinesli do sálu krásný rozmarýnový
vìnec se svící v jeho pici. Po zaehnutí svíce zazpívali a nechali zahrát muzikou tradièní hodové písnì
6
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Krojovaní po nedìlní mi svaté

Sobotní zpívání u vìnce

k vìnci. Poté tanèící stárci zavádìli pøítomné
k vìncové volence. U vìnce se pøipíjelo na
zdraví, pøispívalo na hody a taneèní pár obdrel
po rozmarýnu. Volenka se tanèila tak dlouho,
dokud se neudal poslední rozmarýn z vìnce.
Hodová zábava pokraèovala dál. Tanèilo se,
zpívalo, a také cifrovalo s muzikantama a do
pokroèilého rána. Hodová nedìle pro mnohé
zaèínala mí Svatou slouenou ve zdejím
kostelíku. Za pøítomnosti vech stárkù a stárek
tuto mi celebroval páter Josef edivý a zasvìtil
ji stráovské mládei. Po obìdì se opìt vydali
stárci s muzikantama obejít druhou polovinu
dìdiny a pozvat vechny na nedìlní zábavu.
Kadým rokem je na nedìlní zábavì zvlátní
nálada. Je to dané taky tím, e kdokoli
z pøítomných mùe být zlodìjem. V momentì,
kdy stárci pøinesli na sál káèera, zazpívali a
nechali zahrát muzikanty tradièní písnì, vyhlásil
první stárek kradení káèera a vem sdìlil
pravidla krádee. Nastrojený káèer je stárky
hlídán jako oko v hlavì, ale jak to známe, zlodìji
bývají bystøejí. Stejnì to dopadlo i letos. Káèer
byl záhy ukraden, z krádee zlodìj usvìdèen a
po zaplacení mu bylo vyhláeno sólo.
Následovala volenka. Vichni se bavili tancem
a zpìvem do pozdního rána.

Po tøech týdnech od hodù sál opìt oil, kdy stráovská mláde poøádala Kateøinskou zábavu.
Kaèe  stárky a dìvèata nastrojená do krojkù, si pøinesla na sál krásnou, vyívanou zástìrku, kterou
zavìil stárek na dosah ruky ke stropu. Kaèe pak zazpívaly a vyhlásily enské právo s kradením zástìrky.
I tato brzy zmizela a zlodìj po patøièném vyrovnání tanèil sólo. Následovala tradièní volenka. Po ní se
s velkým lomozem vøítily na sál jiné Kaèe  do enských atù pøestrojení kluci se svojí podstatnì prostìjí
zástìrkou. I oni vyhlaují kradení zástìrky. Jejich vystoupení, zpìvy, ale pøedevím na parketì pøedvádìné
taneèní kreace nutí pøítomné lidi k výbuchùm smíchu a na sále nastala nevázaná nálada, to pravé veselí.
V tomto prostøedí se vichni hosté bavili a do rána. Bylo by jetì hodnì o èem psát, ovem jeden postøeh
si neodpustím. Po oba dny spolu se stárky chodili zvát taky dva cirka jedenáctiletí kluci  Karel Koøínek
a Petr Køí. Samozøejmì patøiènì odìni do krojù a s karafou v ruce. Z jejich poèínání jsem mìl velmi
uspokojivý pocit. Taky proto, e se mnì nabízela optimistická mylenka: Houby zle, hody ve Stráovicích
urèitì budú bývat! A to je dobøe!
Dobrá je taky ta skuteènost, e se rozhodlo letos stárkovat osm mladých, a taky to, e jim jejich
rodièe vytvoøili po celou dobu velmi dobré organizaèní zázemí. Jim vem patøí dík za udrování lidových
tradic, klukùm a dìvèatùm za dùstojnou prezentaci naich krojù, co je zvlátì v této naí uspìchané dobì
velmi pozitivní jev.
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Informace občanům obce Strážovice - 60 let TJ Sokola Strážovice, Košt vína

TJ SOKOL
STRÁŽOVICE
Tìlovýchovná jednota Sokol Stráovice
oslavovala v letoním roce 30.6, 1.  2. 7. 2000
60. výroèí trvání Sokola oddílu kopané. V pátek
30.6 byla uspoøádána diskotéka, která musela
být v prùbìhu ukonèena pro velmi malou úèast
zájemcù.V sobotu 1.7 se ve 14.00 konala
slavnostní schùze vech bývalých i souèasných
èlenù a hráèù TJ Sokola Stráovice. Po schùzi
se úèastníci seli na místním høbitovì
k uskuteènìní památky zemøelých sportovcù.Ve
20.00 byla uspoøádána taneèní zábava na
místním høiti. K tanci hrála dechová hudba
Vlkoáci. V nedìli 2.7 byla otevøena výstava
fotografií z historie TJ Sokola v pohostinství u Mackù. Ve 13.00 bylo zahájeno sportovní odpoledne, kde
k prvnímu zápasu nastoupili místní áci proti ákùm ze eletic. Ve 14.00 sehrály stráovské eny fotbalový
zápas s enami ze Stavìic, v 15.00 se hrálo utkání starích pánù a v 17.00 bylo toto odpoledne zakonèeno
zápasem 1. mustva s Kovo dánice. V prùbìhu sportovního odpoledne provedli ukázku modeláøi rùzných
letadel.

Kot vína

První mustvo

Mustvo ákù

Hasièi jsou jedna z mála sloek ,
která v naí obci zùstala. Na velikonoèní
nedìli uspoøádali kot vína. Selo se
pomìrnì dosti vzorkù nejen od místních
vinaøù, ale taky z okolních vesnic. Víme,
e uspoøádání takové akce stojí nemalé
úsilí, proto hasièùm dìkujeme za pìknou
velikonoèní nedìli. Doufáme, e se tato
jejich akce stane tradicí a budou v
poøádání kotù kadoroènì pokraèovat.

Kot vína
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Informace občanům obce Strážovice - Ze života naší pěkné školy

Ze ivota naí pìkné koly
Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem,
patøil ve kole k tìm úspìným. Dìti naí obce
mìly ty nejlepí moné podmínky, které jsme jim
mohli my dospìlí vytvoøit. V tomto smyslu se
vyjádøili i inspektoøi po hloubkové inspekci na
Z a M. Nae integrovaná kola byla
ohodnocena v regionu po stránce praktického
propojení bìného denního ivota výbornì.
Souèástí výchovy je i mimokolní èinnost, ani u
nás dìti netrpìly nedostatkem, pokud o ni mìly
zájem. Celý kolní rok probìhne ve znamení knihy
a psaného projevu. Nauèili jsme dìti od M
navtìvovat obnovenou knihovnu.
Mìli jsme besedu nad knihou
s knihovnicí p. árkou Andráovou pøi
zmrzlinovém poháru. V Brnì jsme navtívili
výstavu 100 let Ondøeje Sekory, autora kníek
o Ferdovi Mravencovi. To vše jsme zpracovali
ve slohové práci a doplnili ilustracemi.

Lence Mrázové.
Celoroènì se v naí kole prolínala
výchova citová, estetická, pohybová a vøelý
kvalitní vztah zamìstnancù ke vem dìtem. Proto
si zaslouí touto cestou podìkování vichni
zamìstnanci koly, Obecního úøadu a rodièe, kteøí
nám pomáhali.

Školka - Keltský den

Kulturní akce
19.2
23.4
14.5
25.6
29.6
Škola - Keltský den

Návtìva výstavy Keltové jak je neznáme
v kyjovském Muzeu, nás inspirovala na závìr roku
ke krásné akci. V dobovém obleèení mìly dìti
monost drtit obilí na kameni, pøipravit jednoduché
obydlí, oheò a z drátu vytvoøit spirálovou technikou
ozdoby. Z historie obce se také seznámily s tím, e
u nás ve Stráovicích vyrábìli Keltové elezo ji pøed
více ne 2000 lety. Vìdí, proè Veselý kopec se
nazývá Babí lom. Mezi nejúspìnìjí mimokolní
èinnosti patøil i aerobik pro vechny vìkové
kategorie. Nae malé hvìzdy záøily nejen pøi
vystoupení pro rodièe, ale i na ZvI v Nenkovicích,
Hodonínì a Kyjovì. Dík za tuto práci patøí mamince

1. 7
4. 11
25.11

Maškarní ples
Košt vína
Den matek
Vítání obèánkù
Konec škol. roku-Keltský den
60 let TJ Sokol
Hody
Kateøinská zábava

Víte, e
nae
obèanka
Andrea Hlavatá se
zúèastnila
23.11.2000 televizní
soutìe Carusoou,
která
bude
odvysílána okolo
20.1.2001. Na snímku s moderátorkou Petrou Janù.
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Informace občanům obce Strážovice - Den matek, Měření, Z historie obyčejů

Den matek

Mìøení

Ji se u nás stalo tradicí, e na Den matek
se koná ve kole kulturní vystoupení ákù naí
základní a mateøské koly. Po jejich pìkném
vystoupení následoval koncert malé dechové hudby
Vinaøinka s jejími sólisty. Koncert se zvlátì starí
generaci en urèitì líbil. Proto muzikanty mrzelo, e
mnoho pøítomných po vystoupení dìtí odelo.

Dne 14.12.2000 bylo na èetné ádosti
obèanù Stráovic provedeno mìøení intenzity
elektromagnetického záøení vysílaèù ve
Stráovicích. Mìøení provedla pracovnice krajské
higienické stanice Brno, paní enlová. Za OHS
Hodonín byli pøítomni MUDr. L. imeèek a L.
Strachota a za obec Stráovice starosta a zástupce
starosty. Mìøení probìhlo na 15 místech rùzných
èástí Stráovic.
S potìením mùeme konstatovat, e vechny
namìøené hodnoty jsou nií, ne limit pro
obyvatelstvo stanovený vzhlákou è. 408/90 Sb.
Výsledky jsou k nahlédnutí na ÓÚ. Mìøení je
mono v prùbìhu roku zopakovat.

Vystoupení ákù základní koly

Z historie obyèejù
Advent  doslova pøíchod  byl u od døívìjka
dobou oèekávání pøíchodu Mesiáe na svìt. Pøípravná
doba na vánoce zahrnovala prvé ètyøi nedìle
církevního roku (pøed tìdrým dnem). Byla dobou postní, v ní platily zásady støídmosti v pití a jídle, zákaz
zábav, tance a zpìvu.
4. prosince  svatá Barbora  v øadì zemí støední Evropy, i v èeských zemích øeou lidé tøeòové vìtvièky
(barborky), nejen jako ozdobu do pokoje, ale døíve se jejich prostøednictvím dokonce vìtilo. Dávaly se do
nádoby s vodou. Dìvèata pojmenovala vìtvièky jménem nìkterého chlapce a vìøila, e si vezmou toho, jeho
jméno bude mít ta, která první rozkvete.
13. prosince  svatá Lucie  byla uctívána jako patronka vadlen a koèích, èeský lid ji v minulosti povaoval
za ochránkyni pøed èarodìjnicemi. Je známo poøekadlo Svatá Lucie, noci upije, které znamenalo, e od
tohoto dne by se mìl den prodluovat a noc zkracovat. Nemá vak pravdu, protoe to se dìje a od zimního
slunovratu.
24. prosince  tìdrý dne  souvisel s následujícím svátkem  Boím hodem vánoèním, dnem narození
Jeíe.¨Byl dnem postu a pøíprav, aby se uvidìlo zlaté prasátko. Ten konèil s východem první hvìzdy a rodina
zasedala ke slavnostní veèeøi. Jídla muselo být tolik, aby se vichni nasytili a jetì zbylo, nebo podle lidové
víry to byla záruka hojnosti v pøítím roce. Èást pokrmù se dávala dobytku, kladla ke stromùm, sypala do
studnì. Po veèeøi se krájela jablíèka, hvìzdièka v nich pøináela tìstí a majetek, poutìly se svíèky ve
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skoøápkách po vodì, pokud se k sobì pøibliovaly, bylo to dobré znamení (èasto svatba). Do vody se lilo
rozhavené olovo, jeho ztuhlý tvar napovídal, co se stane. Svobodní házeli boty pøes hlavu, pokud se bota
otoèila pièkou ke dveøím, znamenalo to cestu do svìta. Také se chodili mýt ke studni nebo do potoka, aby byli
celý rok zdraví. U stromeèku se zpívaly koledy a té koledníci chodili dùm od domu a zpìvem si vyslouili
nemalé výsluky. Spoleènì pak, èasto pøes pole, chodívali na slavnostní pùlnoèní mi. Na Boí hod vánoèní se
nepracovalo, v rodinách panovala pohoda a klid. Ké by tak bylo vude i dalí léta!

Sponzoøi tohoto èasopisu jsou:
Potraviny JADOS s. r. o.
Stráovice è. 43
Provozní doba:
Po
Út
St
Èt
Pá
So

6.00 - 11.00
6.00 - 11.00 14.30 - 16.00
6.00 - 11.00 14.30 - 16.00
6.00 - 11.00 14.30 - 16.00
6.00 - 16.00
6.00 - 11.00

Tìíme se na Vai návtìvu

Dámské krejèovství
Válková Marie
Stráovice 136
Provoz. doba
Støeda 14 - 17
Pátek 10 - 17

AUTOBAZAR
Stráovice
Tel.: 0629 / 62 20 34

KOSS

Otevírací doba:
Po-Pá 9.00 - 17.00 h
So
9.00 - 12.00 h

v.o.s.

Milan KOSTRHOUN
výroba nábytku

696 38 STRÁOVICE
tel.: 0629 / 622 141

SPOJOVACÍ MATERIÁL

tel.: 0629 / 622 772
Obchod Zemagro Stráovice Vás zve na nákup
potravin a drogerie za výhodné ceny.
Provozní doba:
PO 6.15 - 15.30
ÚT 6.15 - 14.00
ST 6.15 - 15.30
ÈT 6.15 - 15.30
PÁ 6.15 - 16.00
SO 6.15 - 10.30

ZEMAGRO spol. s r. o.

METALVIS s.r.o.
Babice u Uh. Hraditì

Tel.: 0632/536 510
Fax: 0632/536 555

MASÁŽE
KLASICKÉ, ČÍNSKÉ
SPORTOVNÍ, AROMA MASÁŽE
vÁM NABÍZÍ
mARIE MÜl l er ová
inf or mace a př íj em obj ednávek každý den
od 18.00 do 21.00 hod
na t el .: 0629 / 622 114
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Jubilea
50
Vavruška Ladislav
Doèekalová Anežka
Ing. Fiala Josef

9
49
132

60
Horáková Ludmila
Kolaja Josef
Koøínek Karel
Novotný Jaroslav

38
5
27
183

70
Kolajová Angela
Lažek František
Svoboda Oldøich

51
77
117

80
Nìmec Josef
Lefnerová Marie
Novotný František
Pekárek Miroslav

124
67
49
91

90
Menšíková Marie

30

91
Bajarová Josefa

2

92
Hofmanová Anežka

3

