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Váení spoluobèané,
uplynul nám rok 2007. Pro nai
obec byl z hlediska velkých investic
rokem pøípravným. Nechali jsme vypracovat projekt na nástavbu
obecního úøadu. Na jaøe budeme netrpìlivì oèekávat rozhodnutí komise
na pøidìlení dotací z fondù EU (pøeshranièní spolupráce se Slovenskem).
V kvìtnu roku 2007 jsme spoleènì
s obcí Stavìice uzavøeli svazek na
výstavbu ÈOV (èistièka odpadních
vod) a odkanalizování obcí.
V listopadu se nám po velkém úsilí
podaøilo prosadit povolení na vybudování chodníku ke høiti a høbitovu.
Mikroregion BABÍ LOM nechal vypracovat projekt na výstavbu

rozhledny u vysílaèe. Také na tuto
akci máme poádáno o dotace
z EU. Pro dosaení penìz z EU
jak na nástavbu OÚ, tak na stavbu rozhledny jsme museli uzavøít
drubu s obcí Osuské a Mikroregionem Biela Hora z okresu
Senica na Slovensku.
V letoním roce kromì ji zmínìných akcí chceme dál pokroèit
v realizaci prací na ÈOV ve spolupráci s obcí Stavìice.
Èeká nás také rekonstrukce
tìlocvièny ve kole. Jak urèitì víte,
firma ebesta v naí obci chystá
výstavbu bytového domu, ve kterém by mìlo být 27 bytù.
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Tohle byl struèný výèet akcí v loòském roce
a návrh letoních.
Dìkuji vem obèanùm, kteøí nám pomohli
pøi realizaci tìchto nelehkých úkolù.
V následujícím období budeme pøedevím
spoléhat na ikovnost naich projektových ma-

naerù na získávání dotací z fondù EU, abychom
mohli uskuteènit nae naplánované akce.
Pøeji Vám vem mnoho zdraví, tìstí a úspìchù, jak v pracovním, tak v osobním ivotì.
MVDr. Vladimír dánský - starosta obce

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Od èervence roku 2008 bude Kyjovsko a tím
i nae obec zapojena do nového systému autobusové dopravy. Pro nae obèany to bude mít
jak pozitivní, tak i negativní dopad.
Nejprve klady:
- zvýí se poèet autobusových spojù pøes nai
obec, bude navýení ze 14 spojù na 18 spojù.
- pro dojídìjící do Brna bude z odpolední
smìny noèní autobus Brno- Kyjov.
- budou platit takzvané èasové jízdenky a tarifní zóny.

Pùvodnì mìl být zruen kolní posilový autobus dánice - Kyjov v 715 ve Stráovicích,
ale ten se nám podaøilo uhájit.
Na vekeré zmìny a nedostatky tohoto systému bude mono reagovat po zkuebním provozu u dopravce, který zvítìzí ve výbìrovém
øízení.
Krajské zastupitelstvo schválilo, aby vechny
obce zapojené do integrovaného systému pøispívali ze svých rozpoètù 50,- Kè na 1 obyvatele.

Zápory, které jsme neúspìnì rozporovali:
- vekeré spoje na Brno pojedou pøes Stavìice, Nenkovice, eletice, Draùvky a tím
se prodlouí cesta do Brna asi o 20 minut.

Kde byly první Strá•ovice?

Pøi zpívání muského sboru na vinobraní
v ardicích nás zkontaktoval pan Uher
z Lanhota, jestli víme, kde vlastnì pùvodnì leely Stráovice?
Podle knihy o historii Lanhota, kterou vydala
Muzejní a vlastivìdná spoleènost v Brnì v roce
1983 se Stráovice nacházely na místì dneního
Lanhota. Vedle byla také osada eletice.
Tito obyvatelé støeili øíèní pøechody pøes øeku
Moravu, a proto obec dostala název Stráovice.
Stráovice a eletice existovaly dle tìchto pramenù a do roku 1241, kdy vpadli do Evropy
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Tataøi a obce vypálili. Zbytek obyvatel utekl na
Kyjovsko a usadil se na místì dneních Stráovic.
My vak víme, e historie naí obce je mnohem delí. Ji ve 3.tisíciletí pøed naím letopoètem byli na místì dneních Stráovic nositelé
kultury zvoncových pohárù. Dále, e v dobì helénské ( od 4.století pø.n.l.) zde sídlili Keltové.
Koneènì v 5.století po Kristu pøili Slované,
kteøí mìli velkou osadu v Chrástovicích (dnení
území lesa za høitìm). Nai slovantí pøedkové
zanechali rozsáhlý slovanský mohylník, který mìl
101 mohyl.
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Výdaje v roce 2007
1. Nové idle do sálu
2. Rekonstrukce parket - kola
3. Chodník ke høiti
4. Renovace povrchu høitì v areálu koly
5. Projekt na nástavbu obecního úøadu
6. Oprava silnic v obci
7. Generální oprava Terry
8. Opravy veøejného osvìtlení
9. Opravy rozhlasu

50 400 Kè
55 000 Kè
173 000 Kè
31 000 Kè
275 000 Kè
4 760 Kè
9 885 Kè
16 488 Kè
7 254 Kè

Památné stromy v obci
V rámci programu péèe o krajinu jsme pod
zátitou Agentury ochrany pøírody a krajiny, støedisko Brno provedlo oetøení významných stromù v obci. Jedná se o moruovník bílý a lípu
srdèitou u høbitova.

Dále o 4 stromy lípy srdèité v trati Starý naproti Sportlandu Babylon (Poláèkùv køí).
Vechny tyto stromy byly oetøeny proøezy za
finanèní pomoci z programu péèe o krajinu roku
2007.
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Kulturní akce roku 2007
13.1. Myslivecký ples
20.1. Farní ples
28.1. Beseda s dùchodci

17.2. Makarní ples
24.2. Návtìva divadla v Uherském Hraditi,
pøedstavení Rychlé ípy
13.5. Den matek

27.5. Vítání sedmi nových obèánkù

14.7. Letní noc - Sokol
4.8. Malé hody s káèerem a DH Sobùlky
v areálu koly

11.8.

20.5. Výstava svatebních fotografií spojená se
zpíváním muských sborù ve Stráovicích
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Úèast na Slováckém roku v Kyjovì
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13.10. Divadelní pøedstavení Noc na Karltejnì,
Divadlo v Karlínì- Praha
3. 11. Tradièní krojované hody

1.-2.12.Prodejní výstava adventních vìncù,
svícnù, malovaného hedvábí a textilní
tvorby

24.11. Kateøinská zábava

22.12. Zpívání u vánoèního stromku v areálu koly

Partnerství s obcí Osuské
Dne 27.6.2007 byla uzavøena smlouva mezi
naí obcí a obcí Osuské z okresu Senica ze Slovenska.
Cílem této smlouvy je udrovat vzájemné partnerské vztahy a vymìòovat si zkuenosti
z pracovního a spoleèenského ivota obyvatel
obou obcí.
 Vymìòovat si poznatky ve vedení samosprávy

a v èinnosti dobrovolných organizací v oblasti
kultury, sportu, turistiky, ivotního prostøedí a církevních aktivit.
 Spolupracovat v oblasti plánování a pøi realizaci projektù financovaných ze zdrojù EU.
V naem pøípadì se u obou obcí jedná o získání dotací z EU na nástavbu obecního úøadu
z operaèního programu pøeshranièní spolupráce.
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Slovácký rok
V roce 2007 se Slováckého roku zúèastnilo
48 krojovaných z naí obce .
Za poslední Slovácké roky to byl nejvìtí poèet krojovaných z naí obce. Prùvod, kterého jsme
se zúèastnili, byl podle pamìtníkù jedním
z nejvìtích a nejkrásnìjích za trvání Slováckých
rokù vùbec. Po celý prùvod byla velmi dobrá nálada a mnoho písnièek a vypitých zásob.
Velký dík patøí enskému sboru, e si s sebou
do prùvodu, který byl velmi namáhavý, vzaly nejen zásoby na pitný reim, ale i nìjaký Brufen
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a vechny eny vydrely a do závìru.
O dobrou náladu se staral také muský sbor a
krojovaná mláde za doprovodu cimbálové muziky Babí lom.
Jetì jednou patøí vem zúèastnìným velký dík
a doufám, e se pøítího Slováckého roku opìt
zúèastníme.
Zastupitelstvo obce Stráovice dìkuje vem
za vzornou reprezentaci naí obce na této významné kulturní akci.
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Hody
Pøípravy na hody probíhaly ji od mìsíce záøí,
to starosta svolal mláde na obecní úøad a za úèasti
místostarosty a pøedsedkynì kulturní komise plánovali prùbìh hodù. I pøes velké pøemlouvání
si mláde prosadila stavìní máje.
Mláde se scházela kadý pátek, nacvièovala
písnièky a tancování, ale hlavnì pøipravovala rùièky a malièky na výzdobu. Nejvìtí starosti
je vak teprve èekaly. Vyhledat v lese správný
strom, pokácet ho, dopravit na místo, oèistit
a nakonec postavit. Byla to pìkná fuka, nejdøíve
se mája zaklínila mezi ostatní stromy, pak výkon
motoru traktoru nestaèil na tíhu máje, musel
se shánìt silnìjí traktor, ale nakonec se podaøilo
máju dopravit na místo samé. Velké podìkování
patøí Lukái Lakovi, panu Vincenci Seïovi,
a panu Miroslavu Holeèkovi, kteøí bez finanèní
náhrady pouili své stroje a traktory a ochotnì
klukùm pomohli.
Hody zaèínají. V pátek 2. listopadu se v 15
hodin schází stárci a stárky u máje, v 16 hodin
se u máje shromaïují obèané a stavìní máje bylo
zahájeno. Je to velmi nároèné a nebezpeèné.

nazdobené klobúky a vonièky. Zatancují sólo
a u vichni krojovaní a pøihlíející obèané spìchají na obecní úøad pro povolení hodù.
Jako kadý rok, tak i letos starosta hody povolil a tak mohou krojovaní chodit po obci zvát
obèany po domech na hodovou zábavu.

Veèer ve 20 hodin zaèíná hodová zábava
s vìncem. Stárky a stárci zazpívají tradièní vìncové písnièky a pak u zavádìjí hodové hosty
k tanci. Ti si pøi zavádce kupují nazdobené rozmarýny a obèerstvují se dobrým vínem. Úèast
byla veliká, zpívalo se a tancovalo a do èasného
rána za doprovodu DH Sobuláci.
V nedìli hody pokraèovaly slavnostní hodovou mí svatou za úèasti vech stárek a stárkù
a krojovaných dìtí.
V listopadu 2007 stárkovali:

Mája je za velkého úsilí postavena, pod májù
zpívá muský sbor a stárci (hlavnì ti, co poprvé
staví máju) proívají neskuteènou radost a tìstí.
Po probdìlé noci, pøi které ochraòovali máju,
vak u vypadají jinak. I kdy hlídání máje si zajistili u klukù, kteøí v krojích neli, zlodìjù bylo
tolik, e museli hlídat máju s nimi.
V sobotu ve tøi ètvrtì na deset vychází od
koly prùvod stárkù za doprovodu DH Sobuláci k první stárce Monice Vráblíkové. Stárci zazpívají pøede dveømi písnièku Tluèu, tluèu
otevøete , tradiènì dostanou od svých stárek

Monika Vráblíková a Jiøí Lua
Lucie Osièková a Radek Lua
Ivona Bártová a Karel Koøínek
Veronika Schwendtová a Radek Válek
Elika Vymazalová a Petr Køí
Hana Chytilová a Ale Horák
Obecní úøad dìkuje mládei za udrování
tradice, ale i rodièùm krojované mládee, vem
kteøí kroje pøipravili, oblékali, vázali átky, dìlali
rùièky, vyívali zástìrky, aranovali vìnec, muùm, kteøí pomáhali pøi pøípravách a samotném
stavìní máje, ale i vem ostatním obèanùm , kteøí
jakýmkoliv zpùsobem pomáhali pøi pøípravách
a prùbìhu hodù.
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Kateøinská zábava

V sobotu 24. listopadu se konala Kateøinská
zábava v sále koly, za doprovodu DH Sobuláci.
Dìvèata si oblékla malé krojky a u se tìí, jak si
zatancují.
Mají pøichystanou krásnì vyívanou zástìrku,
ale s pøinesením do sálu èekají, protoe ve 21
hodin je v sále pouhých 30 lidí. Je to smutné jak

pro stárky, tak pro pøítomné. Vechny je vak
podreli muzikanti, kteøí hráli jak o ivot a snaili
se navodit veselou náladu. To se jim také podaøilo. Za co jim patøí podìkování.
Stárky si pøináejí zástìrku, zpívají tradièní
písnièky a pak vyhlaují kradení zástìrky. Muzikanti jetì nedohráli ani písnièku a zástìrku ukradl
první stárek.  No, kdy on ji tak stranì chtìl
a mìl strach, e ho nìkdo pøedbìhne! Zábava
pokraèuje a stárky vyhlaují dámskou volenku.
Po pùlnoci muské Kaèe pøináí svoji zástìrku, zpívají a pøedvádí své taneèní kreace. Ne
se vak poøádnì roztancují i oni mají zástìrku
pryè.
Postupnì se sál plní lidmi, a na koneèných
64 platících. Je to smutné, vdy Kateøinská zábava bývala vdy jedna z nejlepích. To u lidé
nemají zájem se bavit? Kdo ví?

Základní kola a Mateøská kola Stráovice
kolní rok 2006-2007
Ve srovnání s minulým kolním rokem, byl
kolní rok 2006/2007 dùleitým mezníkem v
dalím vzdìlávání tak, jako v celé republice.
Kadá kola si musela vytvoøit k 31.8.2007
samostatný metodický materiál KOLNÍ
VZDÌLÁVACÍ PROGRAM, který byl v tomto
roce zahájen v 1. a 6. roènících Z. áci naí
koly jsou vyuèováni podle kolního vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlání. Tento program
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jsme vytvoøili podle naich nejlepích zkueností
s prací na malotøídní kole.Vytvoøili jsme ho
s velkým úsilím tak, aby nae dìti snadno uspìli
v pátém roèníku jak v Kyjovì, tak v Nenkovicích.
Rada koly byla seznámena s tímto plánem
v mìsíci øíjnu.Od 1. záøí se áci 1.roèníku uèí ji
podle nového programu. Nai áci nepocítili
ádné zmìny, protoe se jejich zpùsob práce mìnil
ji døíve a hlavnì pozvolna.
Tento kolní rok byl vìnován rozvoji kulturního
a estetického cítìní. Dále pak ekologické
výchovì. Obojí vyvrcholilo úèastí a pak Diplomy
a vìcnými cenami v regionálních soutìích.
Na výstavu Z ÚJEZD vìnovanou tématicky
Slováckému roku - s názvem FOLKLOR
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OÈIMA DÌTÍ - jsme zaslali tøi spoleèné práce.
Èestným uznáním byla odmìnìna skupina ákù:
Adam Dlouhý, Dominik Pelikán a Jakub Rau.
Odmìnu ákùm pøedával starosta Kyjova
Mgr. Frantiek Lukl. V závìru kolního roku, byla
vyhodnocena Soutì ve sbìru starého papíru
a výhercem byla nae malá kolièka. Nasbírali

jsme 7320 kg starého papíru, co je v pøepoètu
430,6 kg na jednoho áka. Nae ákynì Natálka
Kolajová nasbírala 779 kg papíru! Toto je zajisté
dùkazem toho, e nae dìti jsou schopny pod
dobrým vedením a s cílenou motivací dosáhnout
velmi dobrých výsledkù.
Mgr. Bravencová Karla - øeditelka koly

Mateøská kola

Ve kolním roce 2006/2007 navtìvovalo
Mateøskou kolu Stráovice 21 dìtí, z toho 5 dìtí
nastoupilo k 1. záøí 2007 do 1. tøídy základní koly, byly to tyto dìti: Tereza Jirousková, David
Girèák, Rostislav Turzík, Matìj Kyselka, Ondøej
Novotný.
kolní vzdìlávací program naí kolièky byl
zamìøen na rozvíjení poznatkù o pøírodì, získané
vìtinou svými vlastními proitky. Pøi kadodenní
práci s dìtmi jsme se snaili vyuívat krásné prostøedí v okolí naí vesnice. Dìti se uèily chránit
pøírodu a ivé tvory.
Mezi oblíbené formy naplòující zámìry vzdìlávání patøí spoleèné akce se základní kolou. Jsou
to napøíklad: tradièní Dýòové straení, sbìr starého papíru, zpívání u vánoèních stromeèkù, dìtský makarní karneval s diskotékou, soutìemi
a tombolou, Den matek, kde dìti zahrály pohádku Jak si zvíøátka pomáhala, sportovní olympiáda, Den dìtí.
Dobrá spolupráce byla s SPC v Kyjovì s Mgr.
Pelclovou, která pravidelnì navtìvovala nai
Mateøskou kolu a provádìla nápravu øeèi u dìtí.
Krouek anglického jazyka, který vedla lektorka
R. Tylová, probíhal 2x týdnì a navtìvovalo jej

10 dìtí. Na pøání rodièù se 6 dìtí zúèastnilo kurzu pøedplaveckého výcviku v krytém bazénu
ve Bzenci.
Zdena Bártová
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Èinnost SDH Stráovice za rok 2007
V roce 2007 poøádal sbor dobrovolných
hasièù jednu kulturní akci a to 9. ochutnávku vín
dne 8.4.2007. Na ochutnávku vín pøilo 90
platících úèastníkù a ochutnávalo se témìø 100
vzorkù místních i pøespolních druhù vín. Hudbu
obstaral ná èlen Adam Kania. Podle ohlasu
zúèastnìných se zábava líbila. Proto bych chtìl
i letos pozvat vechny obèany na jubilejní 10.
ochutnávku, která se koná o velikonocích
23.bøezna 2008.
V bøeznu se provádìlo kolení øidièù a obnova
profesních prùkazù v Hodonínì, které se zúèastnil
Petr Dubný a úspìnì ji absolvoval. Také pøipravil
nai AVII na technickou prohlídku, která probìhla
ve Slavkovì na STK. Auto prolo na STK
na výbornou.
12.kvìtna se uskuteènilo tradièní èitìní
koupalitì. Celkem se zde selo 18 lidí, co je za
poslední léta nejvíce. I v pøítích letech bychom
chtìli tuto akci opakovat, protoe se stále najdou
jedinci, kteøí si nádr pletou se skládkou. A v létì
je to místo, kde se mláde schází a poøádají zde
táboráky. Proto se snaíme, aby i tento kout obce
vypadal trochu dùstojnì.
V sobotu 16.6.2007 probìhla v Archlebovì
okrsková soutì dobrovolných hasièù. Nemìli
jsme vysoké cíle, protoe jsme nemìli kompletní
tým a pøili dva nováèci bratøi Luovi. Dali jsme
si za cíl nebýt poslední a udìlat 2 platné pokusy.
Tak se nám podaøilo. Skonèili jsme na 5.místì
z osmi drustev a èasy obou pokusù byly okolo

10

40 sekund. Pøítí rok se urèitì pokusíme o lepí
výsledek.
Dále jsme byli poádáni OÚ Stráovice
o pomoc pøi vyèitìní staré silání jámy
u meruòkového sadu. Pro nepøízeò poèasí - v létì
byla velká sucha a v záøí prelo, se akce
uskuteènila a 13.øíjna.
V tomto roce jsme získali od krajského úøadu
v Brnì dotaci na výstroj a výzbroj v hodnotì
20 000 Kè. Po poradì a konzultaci s panem
Michnou z firmy F-Line s.r.o. jsme zakoupili nový
kulový rozdìlovaè, 4 hadice C, nehoølavé
plátìnky a rukavice pro zásah, 1 pracovní
stejnokroj a boty.
Váení obèané, chtìl bych Vám popøát hodnì
zdraví, tìstí a úspìchù v roce 2008, který pro
vìtinu z nás nebude lehký. Doufám, e i v tomto
roce nás podpoøíte, abychom mohli fungovat,
alespoò tak, jak v loòském roce.
Václav Svoboda - Starosta SDH
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Myslivecké sdruení STARÁ HORA Stráovice - 2007
Rok 2007 byl velmi teplý a suchý, zima
2006/2007 byla na rozdíl od minulé zimy velmi
mírná a témìø bez snìhové pokrývky. Jarní sèítání zvìøe ( 34 ks srnèí, 104 ks zajeèí a 95 ks baantí zvìøe) ukázalo e kmenové stavy pro honitbu
jsou u zajíce a baanta témìø na plných stavech,
u srnèí zvìøe jsou ji mírnì pøekroèeny.
Stejnì jako kadý rok v období nedostatku
potravy MS dbalo na dokrmování drobné srstnaté i pernaté zvìøe a zvìøe spárkaté.
Suchá léta v posledním období a skuteènost,
e pøírodních zdrojù vody je v okolí Stráovic
poskrovnu, vedla MS k rozhodnutí vybudovat
v blízkosti vybraných krmných zaøízení (zásypù)
umìlá napajedla pro zvìø. Tato napajedla shromaïují deovou vodu a v pøípadì nedostatku
sráek je myslivci podle potøeby doplòují vodou
dovezenou.
V roce 2007 vybudovalo MS poblí myslivecké chaty seník a pokraèovalo v úpravách chaty.
Na Pospíilové mezi byla vybudována kazatelna.
V lednu uspoøádalo MS tradièní Myslivecký
ples. Souèástí byla bohatá tombola, byly nabízeny zvìøinové speciality. Návtìva byla hojná, ohlasy velmi pøíznivé  poslední hosté se rozcházeli a
v ranních hodinách.
I v letoním roce organizovali èlenové MS na
myslivecké chatì pro dìti a mláde ze Stráovic
a okolí základní kolo celostátní soutìe Zlatá srnèí
trofej. Nai úèastníci této soutìe jsou vìtinou
úspìní i ve vyích kolech soutìe. Letos nás
jeden z nich, Boris Linzer ze Stráovic, reprezentoval dokonce a v kole celostátním.
V posledním období, zejména v minulém desetiletí, jsme v naí zemi svìdky výrazného nárùstu populace èerné zvìøe  prasete divokého.
Velké mnoství této zvìøe ji zaèíná zpùsobovat
nezanedbatelné kody v zemìdìlství. Podobná
situace nastala naposled v 18. století. Situace byla
tehdy natolik váná, e císaøovna Marie Terezie
a císaø Josef II v sedmdesátých a osmdesátých
létech 18. stol. vydali patenty, díky nim byla èerná zvìø v èeských zemích ve volné pøírodì zcela

vystøílena a nadále byla chována pouze v oborách.
Tento stav trval a do konce 2. sv. války, kdy
vítìzné armády pøi lovu zvìøe v oborách zpùsobily únik èerné zvìøe do volné pøírody.
V naem revíru se èerná zvìø pøíli nevyskytuje, obèasný nález stop ukazuje, e tato zvìø
naím revírem vìtinou pouze protáhne. Úlovek
èerné je proto u nás vzácností, naposledy se ulovila poèátkem devadesátých let minulého století.
A letos bylo v létì pøi individuálním lovu uloveno sele (markazín) èerné. Pozdìji na podzim
se v køovinatém remízku Oøíky zvedla pøi spoleèenském honu celá tlupa èerné - deset, moná
jedenáct divoèákù vedených mohutnou bachyní.
Podaøilo se ulovit 2 kusy èerné zvìøe - sele
a lonèáka. Zbytek tlupy zmizel za høebenem návrí u pidláku smìrem na Stavìice.
Pro MS byl rok 2007 rokem vcelku úspìným.
Závìrem chci jménem Mysliveckého sdruení STARÁ HORA Stráovice popøát vem spoluobèanùm v roce 2008 mnoho zdraví a osobních
úspìchù.
Kvìtoslav Stupka
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TJ Sokol Stráovice
Fotbalový rok 2007
Rok 2007 je pro fotbalové mustvo Stráovic,
hrající od loòského roku jen III.tøídu, rokem
estých míst. Po podzimní sezonì 2006 jsme toti
skonèili estí s 24 body a skórem 21:21. Jarní
sezonu 2007 a tedy i roèník 2006/2007 jsme
dokonèili opìt na 6.místì se 40 body a skórem
39:39. A do tøetice, po ukonèené podzimní sezonì
2007 zimujeme opìt na estém místì s 20 body
a skórem 24:16. Ji z tohoto kratièkého pøehledu
je zøetelné, e se nám zlepili kanonýøi a i obrana
se stala ménì prostupnou. Jak k tomu ale dolo.
Nejprve kádr. Po odchodu øady hráèù jsme v jarní
sezonì museli èasto míchat sloením zejména
obrany. Stopera kopal nejèastìji P.Markus, na
pravém kraji obrany postupnì dostávali pøíleitost
mladíci Koøínek a Válek. Studijní a pracovní
dùvody zpùsobovaly èasto absence hráèù, a proto
byla sestava zejména v jarním kole samá
improvizace. S koneèným umístìním na estém
místì jsme pøi vech uvedených problémech sice
nebyli spokojeni, ale brali jsme je jako
momentálnì reálné. Nejvìtím pozitivem bylo
vítìzství nad jasnì postupujícími Moravany 3:2
(jejich jediná prohra), nejvìtím neúspìchem pak
domácí prohra s druhými dánicemi 0:5.
Pro podzimní sezonu a tedy i nový roèník
jsme získali na hostování dvì opory. Na pravou
obranu mladého fotbalistu Z. Zemana a do útoku
velmi dobrého a zkueného J. Bekera. První se
vak ji v pátém kole vánì zranil, druhý nastoupil
a v sedmém kole a sezónu pro zranìní také
nedohrál. Do mustva se z hostování v dorostu
Damboøic vrátili bratøi Luovi a zejména starí
Radek se na pravém kraji obrany popø. zálohy
stal velmi rychle stálým èlenem základní sestavy.
Stoperská dvojice hrála stabilnì a dobøe ve sloení
Pavel Pelikán a Radek Kolaja, který po pùlroèní
pauze opìt pomáhá mustvu. Sestavou nebylo
nutno bìhem sezony nìjak mimoøádnì míchat
a i hra byla oproti jaru lepí a pohlednìjí. I lavièka
náhradníkù byla vdy obsazená a docela silná.
Nejvìtím zklamáním a ostudou v této sezonì byla
prohra v Èejèi, který je jednoznaènì poslední
a s námi získal svou jedinou výhru. Tu jsme
12

mu sami darovali, protoe jsme zbyteènì ztratili
dvoubrankové vedení ve druhém poloèase.
Naopak velmi dobrý byl zejména závìr sezony
òùrou ètyø úspìných zápasù. Tu jsme zahájili
koneènì vítìzstvím v derby nad Nenkovicemi
a pak i nad eleticemi, vdy na høitích soupeøe.
koda, e se nehraje alespoò do Vánoc,
kdy se koneènì zaèalo daøit. Tøeba by bylo
pod stromeèkem i více bodù. No nevadí,
budeme se tìit na lahaèku...
Pro jarní sezonu se nám vrací z Anglie Martin
Vaïura a snad i Martin Jedovnický bude u po
studiích na Slovensku èastìji doma. Kádr by pak
mìlo tvoøit témìø 20 hráèù, co je v dnení dobì
moc dobøe, zejména z pracovních a studijních
dùvodù.
Proti stavu v minulých letech je mono
fotbalovou situaci ve Stráovicích vidìt trochu
optimistiètìji a nadìjnìji, protoe pøece jen pøibyli
4 noví mladí kluci, kteøí jsou pøíslibem pro
pøekonání oèekávaných krizových let. Vdy
nemáme áky ani dorost.
Toto mustvo má i do budoucna na udrení
III. tøídy. Jen musí ti zkuenìjí jetì pár let
vydret a spoleènì s mladými musí vichni chtít
fotbalu nìco obìtovat a nìco dokázat.
Vem fandùm, pomahaèùm, rodièùm,
manelkám a pøítelkyním dìkujeme za pomoc
a podporu. Na jaøe se budeme ze vech sil snait,
abychom z nedìlních zápasù odcházeli my i diváci
spokojeni.
P.S. A máme nové dresy, pøijïte se podívat!

Pohárový turnaj v Nenkovicích

Informace obèanùm obce Stráovice

Muský pìvecký sbor
V roce 2007 se ná sbor zúèastnil celkem 13
akcí, co je na pomìrnì krátkou dobu èinnosti
pìkné.
20.ledna - zpívání na farním plese ve Stráovicích
28.ledna jsme zazpívali naim dùchodcùm na jejich
besedì
13.kvìtna - Den matek
20.kvìtna jsme poøádali zpívání muských sborù
u nás ve Stráovicích za úèasti okolních sborù
z Archlebova, Damboøic a eletic. Protoe akce
byla velmi zdaøilá dohodli jsme se, e budeme
pravidelnì pokraèovat v tomto trendu kadý rok
v jedné z tìchto akcí. Letos bude zpívání 24.5.
v eleticích.
27.kvìtna - úèast na Koseckých písních
v Buchlovicích
30.èervna - otevírání nového kulturního areálu a
høitì v Damboøicích
7. èervence - otevírání novì zrekonstruovaného
farního dvora v eleticích spojené s oslavou
40. narozenin Mgr.Dr.Pharm. Josefa edivého O.Cr
4.srpna- zpívání na malých hodech u nás ve
Stráovicích
11.srpna- úèast na Slováckém roku v Kyjovì,
zde jsme se zúèastnili velkolepého prùvodu obcí
a na námìstí jsme mìli vlastní vystoupení. V první
èásti ná sbor samostatnì, ve druhé èásti se k nám
pøidávali ostatní úèinkující a mnozí z nás si na
vlastní kùi vyzkoueli, co je to mít kulturní
program a bavit lidi. Pøestoe na této akci nebylo
mnoho lidí, ná sbor za doprovodu cimbálové

Mikulá 2007
5. prosince 2007 chodil ji tradiènì po naí obci
svatý Mikulá s andìlem a èerty.

muziky Babí lom se této akce zhostil velmi
úspìnì.
2.záøí - Zaráení hory v ardicích
16.záøí - Vinobraní v Archlebovì
16.prosince - Kot vína s pøed vánoèním
koledováním v Novém Mìstì na Moravì.
Pøi této nároèné akci si mnozí z nás vyzkoueli na
vlastní kùi, co je to mít kulturní program a bavit
lidi. Pøestoe na této akci nebylo mnoho lidí ná
sbor za doprovodu cimbálové muziky Babí lom
se této akce zhostil velmi úspìnì.
23.prosince- Zpívání u vánoèního stromku
v areálu naí koly. Pøi této akci zazpívaly dìti ze
základní a mateøské koly, enský sbor a muský
sbor.
Pøesto, e byla velká zima, bylo dostatek pití
a pøeèkala to i cimbálová muzika Babí lom. Vem
patøí velké podìkování.
Starosta obce a vedoucí muského sboru

Tøíkrálová sbírka v naí obci
V obci Stráovice se v Tøíkrálové sbírce vybralo
10.824,- Kè.
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Nejvìtí velkomoravský mohylník
Vìtina slovanských mohylníkù má jen nìkolik desítek mohylových náspù, èasto jen skupinku nìkolika mohyl. Jeden je vak znaènì
pøevyuje. Jak poètem stovek mohyl, tak rozlohou pøes 10 ha. Ostatnì i pøísluné valové opevnìní má úctyhodnou velikost opevnìné plochy.
Nejstarí informace o tomto mohylníku uvedl
ve své práci Slované na Moravì a øíe Velkomoravská I. L. Èervinka v roce 1928. Mohylník nazval Vìtéøovský, nebo leí nedaleko tohoto
archeologicky proslulého nalezitì z pozdní doby
bronzové. Souhrnné publikace o Velké Moravì,
poèínaje od tìch nejstarích a po nejnovìjí,
se s podivem o tak významné lokalitì nezmiòují.
Ba ani pomìrnì podrobný prùvodce archeologickými památkami od K. Sklenáøe jej nezná.
Snad proto, e byl v dobì druhé svìtové války
a velmi chudé inventáøe jeho hrobù nebyly pro
publikace atraktivní. Pøesto jde o lokalitu opomíjenou neprávem, nebo hrála velmi významnou
úlohu v historii nejstarích státních útvarù naich
pøedkù na Moravì. Mohylník skrývá zøejmì hroby mnoha prostých horníkù, kteøí v tìkých podmínkách pracnì dobývali z hlubin zemì velmi
kvalitní eleznou rudu. Strategickou surovinu pro
Ratíkovicko - Rohatecký hutnický areál, který
v desetitisících pecí produkoval elezo potøebné
pro výzbroj velkomoravských bojovníkù.
Straovický mohylník - asi 4 km západnì od
Kyjova se nachází výrazná dominanta, vrchol zvaný Babí lom s obcí Straovice. Severnì od obce
leí nad bezejmenným potokem velký mohylník
s více ne stovkou mohyl. Zkoumali ho v roce
1928 Èervinka a roku 1940 J. Skutil. Prozkoumali asi 30 mohyl. Nalezli ètyøi hroby se zvlátními výklenky, které byly pozdìji nacházeny na
desítkách dalích pohøebi. Zkoumané hroby
mìly chudou výbavu. Nalezly se jen ètyøi nádoby, dvì sekery, vìdérka a z ozdob pouze malé
mìdìné náunice ve ètyøech pohøbech.
K pohøebiti bylo nalezeno také valové sídlitì ze
souèasné doby. Nachází se asi 600 m od mohylníku (severovýchodnì) a dosud nebylo podrob14

nìji zkoumáno. Neobvykle chudé nálezy silnì kontrastují s bohatými hrobovými výbavami nedalekého Nechvalína. Tam se pøi záchranném výzkumu
v letech 1975 - 6 prozkoumalo 179 hrobù. Èást
z nich naznaèilo kontinuitu zdejího slovanského
osídlení se starím, pøedslovanským. Bohatost
hrobù byla pøekvapivá. Na pøíklad hrob è. 124
mìl ve výbavì meè, sekeru, dýku, ostruhy a rùzná kování, ale i zlaté plíky v ústech. Ty slouily
jako platidlo. Jeden váil pøesnì polovinu øímské
drachmy (1.668 g ). Zlaté náunice, 32 støíbrných,
22 mìdìných, èást pozlacených náunic, støíbrné
i pozlacené gombíky, 35 hrobù s milodary
v nádobách, ètyøi meèe, sedm seker, est kopí,
dvanáct hrobù s ostruhami, zbytky hedvábí, støedomoøská keramika ze luté hlíny. To kontrastuje
s chudými hrobovými výbavami mohylníku. Jedno vak mají spoleèné. Závìr archeologického
hodnocení lokality (Stuchlík a kol. 1997) uvádí:
bohatství nechvalínských nálezù ve spojení
s koncentrací okolních slovanských lokalit ukazuje, e tato oblast hrála velkou úlohu. Vodítkem
mùe být výskyt elezné rudy v prostoru Straovic. Pøesto, e nebyly nalezeny doklady elezáøské výroby, materiální základna se opírala
pravdìpodobnì o tìbu elezné rudy. Nález
ètyø meèù zaøadil toto místo k nejvýznamnìjím
lokalitám. Vdy za desítky let ploného prùzkumu Starého mìsta jich bylo nalezeno jen pìt.
Jeden z nechvalínských meèù vak pøekonává nálezy na vech velkomoravských lokalitách na Moravì. Samostatnì leící skupina s pohøbem
bojovníka s meèem a esti árovými hroby byla
ze 7. a 8. století. Pøedvelkomoravské stáøí naznaèuje, e vyuívání loiska elezné rudy zde
mohli pøevzít Slované od pøedchozích obyvatel
ji v dobì Sámovy øíe. Jde o významnou skuteènost pro zásadní otázku polohy ústøedí Sámovy øíe. Také Hurt ve své práci Kyjovsko (1970)
uvádí, e podle neovìøené tradice se zde tìila
ruda ji za Keltù. Na vrcholu Babího lomu je valový vìnec zatím nezkoumaného opevnìní, které
podle keramických støepù skuteènì naznaèuje
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Keltské oppidum. O kutání se zde pokouel
v letech 1820 a 1860 také kníe Salm. Rudu vak
tìili na jeho jiním svahu. Pro malou výtìnost
tyto práce brzy skonèily. Mohylník i valové sídlitì vak leí na severním svahu Babího lomu. Asi
500 m od sídlitì (východnì) jsme nali pøekvapivì rozsáhlý dùlní areál. Na ploe nìkolika km2
jsou propadlé tìební toly, velké haldy hluiny
a hromady zbytkù po úpravì rudy.Ta byla tìena
ve slepencích. Valouny manganových konkrecí
èernohnìdé barvy po roztluèení obalu obsahovaly luté a èervené jádro limonitu a hematitu. To
jsou rudy shodné s nálezy ve struskách z Rùdníku,
Ratíkovic i Rohatce. Tam jsme nali metodou le-

tecké archeologie velkomoravský hutní areál.
V Hodonínsko-bzenecké Doubravì, poskytující
dostatek døeva pro výrobu døevìného uhlí i jílù
na stavbu elezáøských hutnických pícek. Desítky tisíc pícek, pracovaly nepøetritì od samých
poèátkù doby elezné a do 11. století. Hutnily
elezo Keltùm, Germánùm i Slovanùm. Areál
se rozkládal podél toku Rùdníèek od jeho ústí do
Moravy v Rohatci, pøes osady Soboòky, Rùdník
a Ratíkovice a k jeho prameni na svahu vyvýeniny Náklo. Nadmìrné odlesnìní krajiny vedlo
ke splavení ornice na písèitý podklad. Vznikla skuteèná pou zvaná Moravská Sahara. Zalesnil ji
a v 19. století stránický lesník Bechtel.

elezná ruda byla uloena uvnitø manganových konkrecí,
které roztloukali a zbytky ukládali na haldy hluiny.

elezáøské strusky a zbytky rudy pochází z
Babího lomu

Text: Jan Galatík
Foto: Kuèerová Pavla

Haldy hluiny a zbytky poèetných tol pøedstavují dlouholeté úsilí horníkù.
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Statistika

K 1.1.2007 bylo v naí obci hláeno
k trvalému pobytu 563 obyvatel. Bìhem roku se
pøistìhovalo 14 obèanù a odstìhovalo 18 obèanù.
K 31.12.2007 mají Stráovice 561 obyvatel.
Narození
Kateøina Bùková
tìpán Andrá
Nela Válková
Marie Malíková
Vojtìch Bajer
Nikola Bulová
Valentýna Sytaøová

Sráky v roce 2007
Leden 18.1. vichøice
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad

3mm
35mm
93mm
67mm
73mm
113mm
34mm
32mm

Duben a listopad 450mm.

Domovní èísla

Úmrtí
Miroslava Èermáková
Antonie Kostihová
Rùena Kusá
Josef Výleta
Vincenc Seïa
Dùleitá telefonní èísla
E-on Jihomoravská energetika 840 111 333
RWE Jihomoravské plynárny 840 113 355
Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112
Hasièi
150
Záchranka 155
Policie
158
Pohotovost - Nemocnice Kyjov
Tel.: 518 601 233

Obecní úøad upozoròuje vlastníky nemovitostí, e dle zákona o obcích è. 128/2000 Sb.
v platném znìní, par. 31 a 32 je vlastník nemovitosti povinen na svùj náklad oznaèit budovu èíslem popisným a udret ji v øádném stavu.
Neoèíslované domy zpùsobují potíe pøedevím zásilkové slubì, vodaøùm, plynaøùm, elektrikáøùm a pod. Zejména upozoròujeme obèany,
e pracovníci Èeské poty nejsou povinni doruèovat zásilky (balíky) do neoznaèených domù.
Pokud vlastník domu nebude mít na viditelném místì èíslo popisné, hrozí mu pokuta a nìkolik tisíc korun.
Pozvánka
Dne 6.4.2008 od 14.00 se v tìlocviènì koly
koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním
programem.

Podìkování obèanùm
V roce 2007 se nìkolik en rozhodlo opravit
kaplièku v trati Vavruky a køí u pidláku.
eny okolí kaplièky zbavily køovin, celou kaplièku zalíèily a na své náklady nechaly zhotovit
døevìnou branku.
U køíe u pidláku pan Seïa vysekal køoviny,
eny posekaly trávu a okolí oèistily.
Vem, kteøí se na této akci podíleli, ale i tìm,
kteøí se starají o kaplièky a køíe uvnitø obce, patøí
velké podìkování.
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