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Úvodem
Váení spoluobèané,
opìt po roce mám pøíleitost Vás
pozdra- vit a seznámit se vím, co se
v roce 2003, který se blíí ke konci,
událo v naí obci. Jsme zase o rok
starí a bohatí o ivotní zkuenosti a
zvykáme si na stále nároènìjí ivotní
situace. Vichni oèekáváme pøítí
rok, ve kterém vstoupíme do EU s
rùznými pocity.
I kdy jsme v letoním roce nemìli ádnou velkou akci, vzhledem k
úvìru na Sportovní a kulturní areál,
je vidìt kus práce, napø. majetkoprávní vypoøádání pozemkù na høiti
s opìrnou zdí, osvìtlení høbitova a

jedné ulice, generální oprava rozhlasu v polovinì obce a øada meních akcí. Tíí nás také to, e v obci
je nedostatek stavebních míst. Proto bude nutné provést zmìnu územního plánu a vyèlenit stavební
lokality. Chtìl bych podìkovat
vem obèanùm, kteøí se podíleli na
vech akcích pøi zvelebování
obce.
Do pøítího roku pøeji vem
spolu- obèanùm hodnì zdraví, lásky a tìstí!
MVDr. Vladimír dánský, starosta
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Výdaje za rok 2003
1. Výstrané osvìtlení pøechodu pro chodce u koly
2. Høitì - opìrná zeï
- lesní pozemky, geometrické plány,
- smìnná smlouva, vynìtí z lesní pùdy
3. Ozelenìní areálu
4. Nová poulièní svìtla (záøivky) v boèních ulicích
5. Rekonstrukce místního rozhlasu poloviny obce
6. Osvìtlení høbitova a jedné ulice
7. Nákup majetku- èerpadlo
- bezdrátový mikrofon
- vysouvací ebøík
- trampolína
- ping-pongový stùl
- rozkládací stoly, lavice

21.000,- Kè
131.500,- Kè
33.934,- Kè
25.000,- Kè
18.000,- Kè
68.000,- Kè
109.822,- Kè
13.500,- Kè
10.120,- Kè
4.399,- Kè
3.400,- Kè
5.490,- Kè
49.574,- Kè

celkem

493.739,- Kè

Plán na rok 2004
1. Generální oprava veøejného osvìtlení u hlavní cesty
2. Dokonèení rekonstrukce místního rozhlasu
(druhé poloviny obce)
3. Malování koly a kolky, instalace termohlavic pro úspory topení
4. Spoluprací se Základní kolou Stráovice
dosáhnout toho, aby vechny dìti, které navtìvují mateøskou kolu, také chodily u nás

do 1.- 4. tøídy Z a tím zvýit poèet ákù.
5. Pro udrení mladých lidí v obci provést zmìnu územního plánu obce - nová stavební místa
6. Splátka úvìru a úrokù z úvìru
7. Dokonèení výkupu pozemkù pod rybníky
8. Vybrat nejvhodnìjí øeení na kanalizaèní koncovku obce
Finanènì podporovat kulturní a spoleèenský ivot v obci spoluprací se slokami v obci.

Zajímá Vás dìní v obci?
Dne 22.10.2003 zastupitelstvo obce svolalo jako kadoroènì veøejné zasedání, kterého
se zúèastnilo 13 obèanù a 7 èlenù zastupitelstva.
Zastupitelstvu obce se nelíbí, kdy lidé své
pøipomínky øíkají jen mezi sebou a nepøednesou
je veøejnì. Na zasedání byly vzneseny napøíklad

pøipomínky k parkování nákladních aut v naí
obci, enormní zápach z vepøína nebo neobdìlané
pozemky.
Urèitì je v obci problémù daleko více, které
by se daly øeit na veøejnosti a v daleko vìtím
poètu naich spoluobèanù.

Neinvestièní náklady hrazené Obcí Stráovice na áky z naí
obce do jiných kol v roce 2003
Kyjov - 28 ákù ze Stráovic ( z toho 3 áci 1.4. tøída, kteøí by mohli chodit do
Stráovic) celkem platba 104.567,- Kè,
z toho doplatek 31.000,- Kè za rok
2001, 2002 za áky, kteøí chodili do 1.
 4. tøídy do Kyjova!
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Nenkovice - 16 ákù - platba 24.384,- Kè
dánice

- 2 áci

- platba 3.561,- Kè
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Odpadové hospodáøství
Dovolte, abychom Vás seznámili
s problematikou vývozu domovního odpadu,
nebezpeèného odpadu a stavenitní suti.
Dnes máme vyøeen problém
s domovním odpadem, jeliko vechny domácnosti v naí obci mají zaplacené poplatky za svoz domovních
odpadù. (Doufáme, e
to tak bude i nadále.)
Tím se dosáhlo toho,
e odpad pøijde tam,
kam patøí a ne na èerné skládky kolem
obce.
Chceme vem obèanùm podìkovat za tøídìní odpadù.Jistì víte,
e nebezpeèný odpad si obèané odváejí do
Sbìrného dvora firmy Ekor Kyjov. Uloení
nebezpeèného odpadu je pro obèany bezplatné, pouze zde musí pøedloit obèanský prùkaz, podle kterého (jména a místa trvalého
bydlitì) firma Ekor fakturuje za uloení
odpadu pøísluné obci.
V obci máme dvì hnízda na tøídìný odpad  plasty, papír a sklo, který se odváí

k dalímu zpracování. V televizi jste mohli
vidìt, e v nìkterých èástech naí republiky
se i vytøídìný odpad vyveze na jednu skládku. My Vás mùeme ubezpeèit, e firma
Ekor tak neèiní a dùslednì dodruje tøídìní
odpadu. Napø. papír a plasty se tøídí
v adovicích firmou
Ekor a vytøídìné se odváí ke zpracování do
firmy TEMPOS a.s.
Bøeclav. I sklo se odváí dle barevného provedení, zvlá bílé a
barevné do firmy VMG
a.s. Kyjov (kyjovské
sklárny). Staré elezo sbírá nejménì 2x
v roce místní organizace TJ Sokol Stráovice.
Stavenitní su se má vyváet na skládku
do Tìmic. Informace o této problematice
Vám podá obecní úøad.
Byli bychom rádi, kdyby i nadále obèané k ukládání odpadù pøistupovali zodpovìdnì!!
Jan Válek

Obecní knihovna
V roce 2003 pøelo vlastnictví místní
knihovny na Obec
Stráovice, zaregistrované u Ministerstva kultury pod názvem  Obecní knihovna
Stráovice. Knihovna se nachází ve dvoøe koly
v prostoru bývalé uhelny a její fond èiní tøi tisíce
svazkù.
Roèní pøírùstek knih v hodnotì 6.000,- Kè
hradí Obec Stráovice a nakupuje Mìstská
knihovna Hodonín. Ta nám také zprostøedkovává zápùjèky knih z výmìnného fondu a to vdy
na dobu 3 a 4 mìsícù. Jedná se o kniní novinky
rùzných ánrù pro vechny vìkové kategorie.
Obèané si mohou pùjèovat knihy za roèní
poplatek 10,- Kè dospìlí a dìti 5,- Kè.

Výpùjèní doba:
øíjen  bøezen ètvrtek 15.00  17.00 hod.
duben  záøí
ètvrtek 16.00  18.00 hod.
Pøijïte i Vy navtívit Obecní knihovnu ve Stráovicích a nezapomeòte vzít s sebou dìti!
knihovnice  p. Holeèková
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Majetkoprávní vypoøádání areálu høitì
TJ Sokola Stráovice
V roce 1993 si nechala TJ Sokol Stráovice
vyhotovit geometrický plán na majetkoprávní vypoøádání høitì. Tento plán vyznaèoval mimo jiné
vlastníky pùvodních parcel a výmìry, které byly
do areálu høitì zabrány. Jednalo se o parcely Pozemkového katastru (dále PK) a to è. 305  majitel Hofmanová Terezie, parcela PK è. 306 
Bábíèek Vladimír, parcela PK è. 307  Ing. Výleta
Oldøich a Kuèerová Jarmila, parcela PK è. 308 
Jelínek Josef a Frantika a parcela PK è. 1894/1
(pùvodní cesta do lesa) - Lesy ÈR. Dále obsahoval i návrh na smìnu dotèených pozemkù za stejnou výmìru z obecní parcely PK è. 215 v trati Niva.
Pøi jednání Obecního úøadu Stráovice s vlastníky
pozemkù tito na zamýlenou smìnu nepøistoupili.
Obecní úøad v té dobì nemìl finanèní prostøedky
na vykoupení celého areálu, take celá záleitost
byla odroèena na neurèito.
V roce 1998 smìnila Obec Stráovice pozemek
PK è. 305 s firmou FOBY za obecní parcely na
Kamencích pro stavbu rodinného domku manelù
Horákových. Od Ès. státu  Okresního úøadu
v Hodonínì Obec Stráovice získala bezplatným
pøevodem v roce 2000 celou parcelu PK è. 306
(dìdictví po Vladimíru Bábíèkovi). V roce 2002
vykoupila Obec Stráovice parcely è. 307/1 a 307/2
od majitelù Ing. Oldøicha Výlety a Jarmily Kuèerové. Tyto pozemky vznikly z pùvodní parcely PK
è. 307 pøi jednoduchých pozemkových úpravách
v roce 1992 a nachází se v prostoru od høitì k lesu.
Zbytek parcely PK è. 307 je pod høitìm, resp.
pod pøístupovou cestou k lesu vytvoøenou v rámci
pozemkových úprav. Ji døíve ji koupil Ing. Josef
Hlaváè a pronajímá ji TJ Sokolu Stráovice.
Na podzim v roce 2002 vstoupil obecní úøad
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v jednání se státním podnikem Lesy ÈR
v Buèovicích. Výsledkem mnoha konzultací (té na
místì samém) je rýsující se moná dohoda na smìnu pozemkù lesa a lesní cesty s pozemky Obce
Stráovice. Proto, aby mohla být smìna uskuteènìna, vykoupila Obec Stráovice pozemek v trati
Pøíèky u høitì parcelu è. 308/6 od pana Josefa
Procházky. Po pøedchozí dohodì s majiteli byla
parcela è. 308/5 - manelù Jamborových posunuta
a vytyèena o stejné výmìøe na ji obecní pozemek
vèetnì ploné reklamy. Následnì byl posunut a vytyèen pozemek parcela è. 308/4  manelù Jelínkových s tím, e nová parcela má stejnou výmìru
jako pùvodní parcela PK è. 308, do které høitì
zasahovalo svou okrajovou èástí. Tímto uspoøádáním docílil obecní úøad toho, e byl vytvoøen pozemek podél høitì a pak a k lesu ve vlastnictví obce
a tudí vhodný na smìnu za pùvodní lesní cestu parcela PK è. 1894/1, která vedla pøiblinì prostøedkem
høitì.
Pro zdárný prùbìh smìny vyøídil obecní úøad podklady na vynìtí z lesního i zemìdìlského pùdního fondu, zaplatil nájem za pouívání pùvodní lesní cesty pøes
høitì letos a zpìtnì za tøi roky. Nechal vytyèit
v místech stávajícího oplocení pùvodní hranici mezi
lesem a obecními pozemky, obstaral u geodet. firmy
tøi na sebe navazující geometrické plány, podle kterých byly postupnì realizovány kupní èi smìnné smlouvy. Tohoto èasu je ji v bìhu závìreèná etapa, tj.
smìnná smlouva mezi Obcí Stráovice a Lesy ÈR.
Pøedpokládá se, e celá transakce bude hotova do
konce roku 2003, take celý sportovní areál (tzn. høitì
a pozemky za høitìm k lesu) bude a na zbytek pùvodní parcely PK è. 307 v majetku Obce Stráovice.
Ing. Jan Vymazal
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Okýnko do kolních lavic

kola má významné postavení v oblasti vzdìlávání v kadém velkomìstì,mìsteèku a hlavnì
v kadé obci. Dnení existenèní konkurence mezi
kolami je velmi silná, je nároèné v ní obstát a
udret si své postavení. Pøesto mají vechny vesnické koly jednu obrovskou pøednost pøed velkými kolami pøeplnìnými áky, pro které není
moné zajistit individuální pøístup dle potøeb kadého dítìte. Nae malé koly vychovávají své
áky k vìtí soudrnosti a pøátelství, nejen jako
osob jeden k druhému, ale také upevòují soudrnost s obcí ve které ijí.A právì k tìmto patøí i
nae kola ve Stráovicích.
Prvoøadým úkolem je vzdìlávání ákù, zamìøené na individuální potøeby jednotlivcù a to
nejen ve vyuèovacím procesu, ale i v mimokolních èinnostech.Vyuèovací hodiny jsou prokládány týmovou prací, dìti pracují ve skupinkách

a øeí zadané úkoly, jsou tímto vedeni
k samostatnosti,ohleduplnosti a soudrnosti
s kolektivem.
Od letoního kolního roku jsou pro áky
otevøeny ètyøi zájmové krouky : atletický, práce
s poèítaèem, hra na flétnu a krouek nìmeckého
jazyka. V této mimokolní èinnosti jsou zapojeni
vichni áci a vìøte, e pracují s velkým nadením.
Vechny èinnosti se plnì rozvíjí ji od tìch
nejmeních dìtí v úzké spolupráci s mateøskou
kolou a rodinou.
Celý kolní rok je vyplnìn nepøeberným mnostvím akcí, na kterých se dìti, rodièe a paní uèitelky spojí v jeden pracovní tým napø. kurz pro
pøedkoláky a rodièe, táborové ohnì, spoleèné
besedy,zájezdy, výlapy do pøírody,dny otevøených dveøí,kde se rodièe pøímo úèastní vyuèování a mnoho dalích.
Není moné vyèíslit vechny akce a èinnosti,
které jsou pro dìti pøipraveny ,ale mùete se o
nich pravidelnì doèítat ve kolním èasopise, který brzy zaène vycházet. Na jeho tvorbì se budou
podílet vichni áci, paní uèitelky a ostatní zamìstnanci koly.
V závìru bych chtìla podìkovat obecnímu
úøadu a vem obèanùm, kteøí podpoøili nae áky
ve sbìru starého papíru a tìím se ,e bude tato
pìkná spolupráce trvat i nadále.
Mgr. Hana Plachá

Hody 2003
Kadý rok u nás udrujeme hodovou tradici. Samozøejmì i letos
jsme se veselili na hodech, které vak
byly èímsi nové a netradièní. Neprobíhaly toti na podzim, jak jsme
zvyklí, ale v létì a to 9. a 10. srpna.
V sobotu odpoledne vyel krojovaný prùvod za doprovodu DH Sobuláci od hospody k první stárce Mirce imeèkové. Kdo by
neznal písnièku Tluèu, tluèu otevøete, kterou
stárci vdy zpívají pøede dveømi? Tradiènì dostanou od svých stárek nazdobené klobúky a
vonièky. Jetì si zatancují sólo a s celým prùvodem zamíøí k obecnímu úøadu ádat o povolení

hodù. Pan starosta pøeète nìkolik
artikulí, které se musí v prùbìhu hodù
dodrovat. Nakonec jsou stráovské chase hody povoleny - juchuchú.
A muzika hraje vesele. Prùvod mùe
pokraèovat dál. Tentokrát ale poprvé míøí pøímo na nový areál, který
je slavnostnì vyzdoben. Vichni stárci i dalí
krojovaní se úèastní hodové me. Poté u nic
nebrání zaèít obcházet dìdinu a zvát obèany na
hodovou zábavu.
I na hodové zábavì bylo nìco nového. Poprvé toti probíhala díky teplému poèasí venku. Na areál u koly si pøilo zatancovat 250
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lidí. Vidìli krásnì nazdobený vìnec, na nìm
svíèky hoøijú a stárci u nìj zpívajú tradièní vìncové písnì. Pøi zavádce se napili dobrého vínka a
koupili si rozmarýnky z vìnce. Zpívalo se a tancovalo za doprovodu Sobulákù do bílého rána.
V nedìli se opìt seli do rùova vyspaní stárci, aby spoleènì s prùvodem obeli zbytek dìdiny. Poèasí nám pøálo po oba dny. Letní sluníèko
vydatnì høálo a nebyli to jen muzikanti, kdo se
zapotil. Nedìlní zábavu navtívilo témìø 100 lidí.
Káèera ukradl na návrh své eny Tonda Jirousek. Pøi honbì na zlodìje doel k újmì pouze první
stárek Ale Horák, který vak stateènì odtancoval i dámskou volenku. Letoní hody se tedy vskutku vydaøily.
Podìkování patøí vem, kteøí se zaslouili o
zdárný prùbìh stráovských krojovaných hodù.
Jsou to pøedevím stárci a stárky a jejich rodièe.

Velký dík patøí také obecnímu zastupitelstvu, vem
krojovaným, i tìm, kteøí kroje pøipravili, oblékali
a vázali átky. Dále dìkujeme vem, kteøí aranovali vìnec a káèera, zkrátka vem, kterým nejsou lidové tradice lhostejné a hodù se zúèastnili.
Zvlátní podìkování patøí paní Polcrové, za kadoroèní obìtavé vedení enku.
Letos stárkovali:
Mirka imeèková a Ale Horák
Alena imeèková a Luká Kamenec
Hanka Chytilová a Pavel Polcr
Hanka Svobodová a David Kováø
Zuzka Jirousková a Pavel Svoboda
Radka Koøínková a Martin Kováø
Pavla Køíová a Ondra Vymazal
Elika Vymazalová a Jirka Kamenec
Mirka imeèková

Kateøinská zábava
Kateøinská zábava se konala 22. listopadu,
v sále (tìlocviènì) koly, za doprovodu dechové
hudby Sobuláci.
Od hodù u ubìhlo mnoho èasu, ale nae
stárky si nenechají ujít monost enského práva,
kterého podle tradice vyuívají vdy na Kaèu.
Proto v sobotu veèer pøináejí do sálu místní
koly krásnì vyívanou zástìrku a zpívají u ní
tradièní písnì. Po vyhláení kradení zástìrky, odchází poádat o tanec své hodové stárky. enského práva vak vyuívají i ostatní eny na sále a
vyzývají své manele, pøátele a kamarády k tanci.
Právo en vak netrvá dlouho, jeliko bìhem
nìkolika minut zástìrku ukradl Pavel Polcr. Zábava pokraèuje.
Stárky se vak svého práva nechtìjí jen tak
lehce vzdát a vyhlaují dámskou volenku. I kdy
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venku je chladné poèasí, na sále jsme se vichni
zapotili.
Po pùlnoci pøily muské Kaèe se svojí zástìrkou, v doprovodu lékaøù a zdravotních sestøièek, asi z obavy o své zdraví, pøi taneèních
kreacích.
K pøekvapení vech pøítomných v sále, zdravotní personál pøedstavovali nai muzikanti. I
Kaèe u zástìrky zpívaly a tancovaly. Ne se vak
nadály, zástìrku jim za masivní podpory ostatních úèastníkù ukradl Jiøí Vráblík.
Veselá zábava vak pokraèovala a do èasného rána.
A víte, co znamená enské právo? To eny
ádají o tanec vechny mue, kteøí je po celý rok
brali k tanci, a tím jim vlastnì dìkují za jejich celoroèní pøízeò.
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Kulturní akce v roce 2003
1.2. Makarní ples - TJ Sokol Stráovice zahájila kulturní akce roku 2003 Makarním plesem, který byl obohacen botahou tombolou.
K pøíjemné atmosféøe pøispìla kapela Duo Vávra. Poøadatelé dìkují vem sponzorùm za dary
do tomboly.
8.2.Dìtský karneval - Paní uèitelky základní a
mateøské koly pøipravily pro vechny dìti naí
obce Dìtský karneval. Byl obohacen tombolou
a soutìemi, za které byly dìti odmìnìny sladkostmi.
16.2.Beseda s dùchodci - v programu vystoupili áci M a Z , dívky aerobiku, cimbálová
muzika Dìdina, o hudbu a zpìv se postarali starostové Stavìic a Stráovic. Svým programem
pøíjemnì pøekvapily i nae dùchodkynì.

16.3.Vítání dìtí do ivota - bylo pøivítáno 5 dìtí.
Kulturní program pod vedením svých p. uèitelek
pøipravili áci M a Z.

20.4.Ochutnávka vína - SDH Stráovice uskuteènil tradièní velikonoèní ochutnávku vín, ve které
se selo 120 vzorkù (z toho 90% stráovská)

1.5. Oslava Dne matek - pro babièky a maminky vystoupili s pøáním opìt áci M a Z, dívky aerobiku, program svými písnìmi obohatil
pìvecký muský sbor z Archlebova.
25.5. Divadlo - Návtìva Státního divadla
v Brnì. Úèastníci zájezdu zhlédli hru praského
divadelního souboru Karlín  Za zvukù hudby
se známými herci Michaelou Dolinovou, Petrem
tìpánkem a Janem Pøeuèilem. Dìj hry i výkony
hercù se vem líbily.
7.6. Den dìtí - Kulturní komise pøipravila ke Dni
dìtí Sportovní odpoledne.Soutìí se za teplého
sluneèného poèasí, ve sport. areálu u koly zúèastnilo asi 35 dìtí. Vechny byly odmìnìny ovocnými ávami a sladkostmi.

26.7. Letní noc - TJ Sokol Stráovice uspoøádala sportovní odpoledne, které bylo zakonèeno
taneèní zábavou v areálu u koly. Hráli sourozenci Slováèkovi.
9.,10. 8. Krojované hody - Mláde, rodièe, èlenové zastupitelstva a kulturní komise poøádali
krojované hody, které byly pøesunuty z listopadu,
kdy u bývá zima a sychravo. Poèasí bylo krásné
(horko). Úèast byla pìkná, krojovaných  kromì
stárkù a stárek bylo hodnì - hlavnì drobotiny. Hudbou je doprovodila dechová hudba Sobuláci. Me
svatá se konala v krásnì pøipraveném areálu u
koly.
7
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16.8. Slovácký rok - Krojovaná mláde reprezentovala nai obec na Slováckém roku
v Kyjovì. Prùvodu, který byl prezentací obcí Kyjovska, se zúèastnilo 20 krojovaných.

7.roè. Karel Koøínek  trubka, cimbálová muzika Dìdina, hudba a zpìv opìt starostové Stavìic a Stráovic. Bohuel se této besedy zúèastnilo
málo dùchodcù.
8.11. Taneèní zábava - Jako pøipomínku na listopadové hody uspoøádala mláde taneèní zábavu. Vystoupení manelù Procházkových pøispìlo
k velmi veselé náladì vech pøítomných.
22.11. Kateøinská zábava - Stráovské stárky
a stárci se svými rodièi uspoøádali Kateøinskou zábavu se zástìrkou. Hrála dechová hudba Sobuláci.

14.9. Beseda s dùchodci - opìt s pìkným programem a obèerstvením. V programu vystoupili
ákynì 5. roè. Monika Vráblíková  zpìv, ák

21.12. Vánoèní zpívání - Kulturní komise, obecní úøad spolu se áky M a Z pøipravují vánoèní zpívání u stromku v areálu vedle koly.

Èinnost SDH Stráovice za rok 2003

Letoní rok byl pro èleny SDH velmi významný. Byl to rok stého výroèí zaloení sboru. Mimo
pøíprav oslav jsme tradiènì zahájili èinnost na velikonoce ochutnávkou místních vín, kterou jsme
pøipravili ji popáté. Selo se pøes 120 vzorkù vín
od místních a pøespolních vinaøù. Odhadujeme,
e se zde selo pøes 90% vzorkù produkce stráovských vinaøù, a kadý kdo chtìl, mohl posoudit kvalitu výrobkù svých sousedù a konkurentù.
Doufáme, e i pøítí rok se podaøí uskuteènit dalí
ji esté setkání a poèet vzorkù bude jetì vyí
ne letos.
Dalí naí èinností bylo tradièní èitìní koupalitì, které se konalo 7. kvìtna. Opìt se zde
selo 7 èlenù sboru a 7 dìtí, kteøí pøili dobrovolnì pøispìt prací. Ti, kteøí koupalitì pravidelnì
8

navtìvují, dìlají zde táboráky, bohuel zas nemìli èas pøiloit ruku k dílu.
Díky letnímu horkému poèasí a velkému odbìru vody místním zemìdìlským podnikem na
postøiky, bylo v nádri celý rok málo vody, proto
nebylo mono nádr vyuívat ke koupání.
Nae zásahové drustvo se zúèastnilo 5.
èervence okrskové soutìe ve Vìteøovì. Skonèilo na 5. místì ze sedmi zúèastnìných.
Ve dnech 28. a 29. èervna probìhly oslavy stého zaloení SDH ve Stráovicích. Pøípravy
na tyto oslavy nám zabraly témìø rok. Ze ètrnácti
èinných èlenù se na pøípravách podílelo 12 èlenù.
Po nekoneèných pøípravách, kdy se zajiovala
hudba, stejnokroje, slavnostní me, poární ukázky a spousty drobných vìcí, které vak mìly své
místo v celkové vìci, pøiel den D. V sobotu ve
13.00 hod. vyel prùvod domácích i pøespolních
hasièù na místní høbitov, kde byl poloen vìnec u
køíe, na památku vech hasièù a poárníkù, kteøí za sto let existence sboru, vìnovali èást volného èasu a ivota ochranì veøejného a soukromého
majetku a ivotù. Krátkou modlitbu pronesl i páter
Josef edivý. Ve 14.00 hod. zaèala slavnostní
schùze za úèasti okresního starosty bratra Miroslava Kuchaøe a starosty p. dánského. O pìkný
zaèátek se postaraly dìti z místní mateøské kolky a základní koly.Pod vedením svých uèitelek
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pøipravily kulturní program, který mìl velký ohlas.
Potom byl pøeèten referát o stoleté èinnosti sboru. Byly vzpomenuty doby, kdy se sbor zakládal,
kdy zaèínal z nièeho. Støídaly se doby úspìchù a
doby krize, e sboru hrozil zánik.
Do toho pøily dvì svìtové války a ètyøi zmìny státního zøízení. Ale vdy se nalo pár nadencù, kteøí pokraèovali v práci.
Poté byli odmìnìni zaslouilí èlenové bratøi
Chromý Antonín za 56 let ve sboru a Procházka
Josef za 50 let ve sboru, vyími hasièskými medailemi. Dalími medailemi byli ocenìni bratøi Kolaja Josef, Brhel Jaroslav, Svoboda Josef, Bárta
Bedøich, Vráblík Frantiek a Svoboda Václav.
Veèer po schùzi byla taneèní zábava s dechovou hudbou TABURÈANKA. Pøestoe poèasí
bylo ideální, na zábavu pøilo pouze sto lidí, co
v naí vesnici, kde zábav není zase tolik , není nijak mnoho.
Na nedìlní dopoledne byla pøipravena slavnostní me, která se konala venku v prostoru areálu u koly. Mi celebroval p. Josef edivý.
Pøestoe nedìlní odpoledne bylo velmi teplé,
pøilo na odpolední program dost lidí. K poslechu
i tanci hrál pan Fridrich ze Stavìic, zpìvem ho
doprovázel pan dánský. Okolo tøetí hodiny pøi-

vezli z Hasièského záchranného sboru 30ti metrový vysouvací ebøík na podvozku IVECO a
místní si mohli prohlédnou panorama Stráovic
z polohy, ze které Stráovice hned tak nìkdo neuvidí. Pøi této atrakci byl zpozorován kouø z lesa
a za chvíli se sjídìly sbory z celého okolí na haení poáru lesa a chaty BUMBÁLKA. I nae
zásahové drustvo muselo pøeruit oslavy a vyjet.
Polovina drustva hasila poár v lese a druhá polovina drustva zajiovala èerpání vody do pøijídìjících cisteren. V noci potom v lese dreli
hlídku, aby se oheò znovu nerozhoøel. Tak se spojilo pøíjemné s uiteèným a nai hasièi ukázali, e
dovedou úèinnì zasáhnout a nejsou jen na ozdobu. Snad dokázali tìm, kteøí o místních hasièích
pochybovali a tvrdili, e jsou zbyteèní, pravý opak.
Je také tøeba podìkovat obecnímu úøadu a 17
sponzorùm, kteøí vìtí èi mení èástkou pøispìli
k tomu, e nae oslavy probìhly dùstojnì, co
v dnení dobì bez finanèního zajitìní není moné.
Závìrem bych chtìl napsat perlièku o tom, jak
oslavy sto let zaloení pøesáhly rámec okresu i
kraje. Redaktor Slovácka sepsal èlánek, který
poslal do rùzných novin. Asi za 14 dnù nám pøiel
dopis ze Vsetína, kde èlánek vyel v  Naem
Valasku. Dopis napsal pan Zdenìk Kincl, bývalý rodák ze Stráovic, syn øídícího uèitele, který pùsobil zde, a potom ve Vlkoi. Vzpomínal na
své kamarády ze Stráovic a pøeje nám vem
hodnì zdraví a úspìchù.
I já bych jménem stráovských hasièù popøál
vem obèanùm klidný zbytek roku 2003, mnoho
úspìchù v roce 2004 a co nejménì haení ohnì
naemu sboru.
starosta sboru - Václav Svoboda
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TJ Sokol Stráovice
V uplynulém fotbalovém roèníku 2002 
2003 ná fotbalový klub organizoval drustvo
ákù a drustvo muù. Tým muù se úèastnil soutìe Okresního pøeboru, ve kterém obsadil po
jarní èásti sezóny lichotivé 8. místo ze 14 zúèastnìných, s celkovým poètem 35 bodù. Mezi støelce se zapsali s 10 góly Pelikán Petr a Vymazal
Ondøej.
V letoním fotbalovém roèníku 2003 2004
se nai rudí ïáblové po podzimní èásti soutee
umístili a 15 body a vyrovnaným skóre 20:20 na
9. místì. Mezi støelce se zapsali tito hráèi: 6 Vymazal Ondøej, 5 Pelikán Petr.
Drustvo ákù v uplynulém roce obsadilo
s 10 body 9. místo. Mezi støelce se zapsali tito
hráèi: 11 Koneèný Petr, 6. Kania Eduard. Po
podzimní èásti soutìe 2003  2004 se nae mladé nadìje umístily na 9. místì se 14 body a skóre
27: 35. Mezi kanonýry se zapsali tito hráèi:
10 Koøínek Karel, 6 Køí Petr, 4 Lua Radek.
Pøi valné hromadì, která probìhla v zaèátku
letoního roku, se ustanovený výbor usnesl na
tìchto akcích: stìejní akcí letoního roku bylo
vybudování opìrné zdi kolem høitì a rozíøení
høitì samotného. Tuto nákladnou akci po finanèní
stránce pøiblinì ze dvou tøetin zajioval Obecní
úøad Stráovice, zbývající finanèní prostøedky získala nae jednota jako dotaci od Krajského úøadu Jihomoravského kraje.

Dále nae TJ zorganizovala dva sbìry elezného rotu, vybudování ochranné sítì za brankou u kabin, oplocení doposud neoplocené èásti
areálu a usazení nádob, které výhledovì budou
slouit jako souèást závlahového systému.
V letoním roce se Sokolu podaøilo zorganizovat
makarní ples a letní noc pod irým nebem. Celkem nai èlenové na tìchto akcích odpracovali
460 hodin.
Do pøítího roku poèítáme s úplným dokonèením oplocení areálu, dobudování zábradlí,
rozíøení høitì, zprovoznìní zavlaovacího systému a opravy støechy na kabinách.
Jak z naí zprávy vyplývá, finanèní zajitìní TJ pro jednotlivé roky není vùbec jednoduché.
Proto dìkujeme naim sponzorùm a obecnímu
úøadu za finanèní výpomoc, bez které by provoz
naí TJ nebyl moný.
Prokop Pelikán

Myslivecké sdruení  Stará Hora Stráovice
Myslivecké sdruení  Stará Hora Stráovice obhospodaøuje honitbu o výmìøe 550 hektarù. V letoním roce byla mysliveckému sdruení
honebním spoleèenstvím Stráovice pronajata
honitba na dalích 10 let. N a základì nového
mysliveckého zákona è. 449/2001 má myslivecké sdruení stanoven poèet vybraných druhù zvìøe
( kmenové stavy, které je podle tohoto zákona
povinno dodrovat.) Hned v úvodu tohoto èlánku je tøeba ètenáøi vysvìtlit, e zvìø podle zákona není vlastnictvím myslivcù, ale jako ostatní
pøírodní bohatství patøí státu a tvoøí souèást èeského národního kulturního dìdictví.
Jedno z nejvýznamnìjích poslání èlenù
naeho sdruení je ochrana myslivosti. Ochranou
10

se rozumí ochrana zvìøe pøed nepøíznivými vlivy
prostøedí, pøed nakalivými nemocemi i pøed
kodlivými zásahy lidí a volnì pobíhajícími domácími zvíøaty, zajitìní klidu v honitbì a ochrana mysliveckých zaøízení. Zvlátní postavení
k zabezpeèení ochrany myslivosti má Myslivecká strá. Ve sdruení máme 2 myslivce, kteøí jsou
èleny myslivecké stráe a pøi jejich výkonu poívají ochrany veøejného èinitele. V pøípadì, e
myslivecká strá zjistí osobu pøi poruování zákona o myslivosti mùe uloit blokovou pokutu
do výe 1.000,- Kè.
V prùbìhu roku èlenové naeho MS pøi
pochùzkách honitbou sledují poèetní stavy zvìøe, opravují zásypy pro baanty a krmelce pro
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srnèí a zajeèí zvìø. Pøed zimním obdobím zajiují pro zvìø krmivo, které zvìøi pøedkládají v dobì
nouze a to je v zimním období. Myslivci vlastní
chatu, kterou svépomocí udrují a chtìjí v pøítím
roce dále zvelebit. Svou chatu poskytují ákùm
Z Stráovice a Z Nenkovice k akcím v rámci
výuky a mimokolní èinnosti.
Dalí èinnost nìkterých naich myslivcù je zamìøena na práci s mládeí. Ji druhý rok probìhly besedy v Základní kole Nenkovice a pøíprava
jejich ákù na soutì O zlatou srnèí trofej.
V okresním kole konaném po oba roky v hezkém
prostøedí støední Lesnické koly Bzenec se umístili áci Z Nenkovice na èelních místech. V této
èinnosti dobøe pracuje èlen naeho MS Lua Radek. Okresní myslivecký spolek Hodonín udìlil
po oba roky za dobrou reprezentaci Z Nenkovice èestná uznání.
MS Stráovice se v dalí èinnosti chce zamìøovat na péèi o zvìø jako hlavní úkol a dále
dobøe spolupracovat s podnikem ZEMAGRO
Stráovice, který pomáhá se zajitìním krmivové
základny. Spolupracovat i s Obecním úøadem
Stráovice, který jim vytváøí dobré podmínky pro
jejich èinnost. V neposlední øadì je tøeba získat

mladé èleny do MS. Èlenská základna naeho
MS má vìkový prùmìr 49 let. Pøi úbytku zvìøe
za poslední desítky let zùstávají vykonávat myslivost jen ti, kteøí mají rádi pøírodu a myslivost mají
jako koníèka.
Vyuíváme pøíleitosti oslovit ty nejstarí nae
zelené kamarády a to p. Slováka Jos., Laka Fr.,
Langera Rost. a Kolaju Jos., kteøí ji nejsou èleny naeho MS, ale rádi mezi nás pøijdou. Pøejeme jim pevné zdraví, tìstí a spokojenost.
Závìrem chceme vechny ètenáøe pozvat na
myslivecký ples, který se bude konat 17.1.2004.
hospodáø MS - Ing. Josef Šmehlík

Víte e?
- od pøítího roku bude firma EKOR organizovat drcení vìtví a svoz do kompostárny
- bude u nás zaloen krouek stolního tenisu
- setkáního obyvatel Mikroregionu BABÍ LOM,
dne 30.8.2003 se zúèastnilo 660 osob
- od mìsíce dubna do øíjna t.r. naprelo v naí
obci jen 330 mm sráek
- v roce 2003 je ve Stráovicích 149 osobních aut
- nejvíce obyvatel od roku 1869, bylo v roce
1930 - 713 obyvatel

Vojenský vrtulník pøi setkání Mikroregionu

Èlánek z èasopisu VEØEJNÁ SPRÁVA ze 6.11.2003
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Spoleèenská kronika
Statistika k 30.11.2003
Bìhem roku se 16 obèanù pøistìhovalo
a 9 odstìhovalo. K 30.11.2003 mají Stráovice
549 obyvatel.
V roce 2003 byly uzavøeny 3 sòatky.
Zdenìk Schovanec
Michal Mráka
Martin Adamec

Blanka Novotná
Jana Válková
Jarmila Svídová

Všem srdečně blahopřejeme
V roce 2003 se narodily 3 dìti
Hana Váhalová
Adéla Novotná
Martin Procházka

è. 190
è. 12
è. 99

Chromá Emílie
Kostrhounová Vìra
Krèová Josefa
Slováèek Frantiek

è. 61
è. 171
è. 84
è. 81

80 let
Bárta Bedøich
Koneèná Aloisie

è. 32
è. 56

81 let
Balatíková Jiøina
Chromá Aneka
Chromý Antonín
Kuèera Frantiek
Nìmcová Anna
Novotná Emilie

è.
è.
è.
è.
è.
è.

82 let
Kolajová Frantika
Kuèerová Marie
Osièka Václav

è. 7
è. 86
è. 57

83 let
Lefnerová Marie
Novotný Frantiek

è. 67
è. 49

84 let
Kostihová Antonie

è. 152

85 let
Kolaja Vladimír
Výleta Josef

è. 7
è. 44

86 let
Hofmanová Aneka
Hromková Ludmila

è. 113
è. 34

21
74
61
86
40
49

Všem přejeme šastné vykročení do života
V roce 2003 zemøeli 2 obèané
Josef Macháèek
Ladislav Vaòkát

è. 13
è. 97

Vzpomínáme
JUBILEA V ROCE 2004
50 let
Èevela Stanislav
Hromková Marie
Kostiha Josef

è. 200
è. 54
è. 152

60 let
Lupaèová Anna
è. 108
Valová Josefa
è. 180
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Hromek Jan

87 let

è. 34

Všem srdečně blahopřejeme

70 let
Miklasová Aloisie

è. 138

75 let
Fialová Frantika
Horák Josef

è. 24
è. 38
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