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Váení spoluobèané,
jsme na prahu roku začínající
už desítkou, do kterého vstupu−
jeme s novými tužbami a myšlen−
kami. I když se i financování naší
obce dotkla finanční krize, není
to tak dramatické jako u státního
rozpočtu.
V loňském roce se nám poda−
řilo prosadit provedení generál−
ní opravy vodovodu na
Stavěšice. Provedli jsme prodlou−
žení plynofikace řadovek. Poda−
řilo se nám získat dotace na
zateplení a výměnu oken do naší
školy. Tuto akci budeme chtít pro−
vést v prázdninových měsících.
V prosinci jsme podali žádost na

Ministerstvo zemědělství na
získání dotací pro ČOV Strážo−
vice, Stavěšice. O dalších men−
ších akcích jsou informace
uvnitř tohoto čísla.
Tento rok bude volební, ne−
jen do Poslanecké sněmovny,
senátu, ale i komunální volby.
Doufám, že v naší obci vy−
bereme do zastupitelstva tako−
vé občany, kteří budou dál
zvelebovat naše Strážovice.
Milí spoluobčané, přeji Vám
rok plný zdraví, štěstí a spoko−
jenosti.
MVDr. Vladimír Ždánský
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Podìkování obèanùm
Dìkujeme vem obèanùm, kteøí v zimním období odklízejí pøed svými domy sníh z chodníkù a
cest v naí obci.
Od Marie Terezie existuje obyèejný zvyk, e
se kadý obèan stará o chodníky pøiléhající k jeho
nemovitosti. Chtìl bych moc poádat obèany naí
obce, aby to, co pro nì bylo pøirozené doposud,
naplòovali v zimních mìsících nadále a pomohli

Jetì jednou dìkuji vem obèanùm za pochopení a pomoc.
MVDr. Vladimír dánský

nám s údrbou v obci.
I kdy platí chodníková vyhláka není v moci
obecního úøadu, aby zajistil vekerou údrbu co
nejrychleji.

Akce OÚ za rok 2009
· Rekonstrukce vodovodu ulice na Stavìice (VAK)
· Plynofikace pokraèování øadovek

226.615,- Kè

· Projekt a tepelný audit zateplení koly II. èást

126.614,- Kè

· Poøízení retardérù na cesty 6 ks
· Poøízení mìøièù rychlosti 2 ks

57.602,- Kè
183.403,- Kè

· Zmìna územního plánu

31.850,- Kè

· Nová vývìsní skøíòka

25.733,- Kè

· Kalové èerpadlo + pøísluenství

32.733,- Kè

· Zastavovací studie lokality Díly 2 a Pod lampovým

26.775,- Kè

· Nové osvìtlení trati Za humny

15.240,- Kè

· Nátìr pódia areálu vedle koly (materiál)
· Oprava chodníku po kodì zpùsobené nákladním autem

6.967,- Kè
64.855,- Kè

· Poøízení altánu u pidláku  sponzorský dar od pana Jiøího Nedvìda
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Jak
Jak dál
dál ss domovními
domovními odpady
odpady
Od minulého roku platí obec svozové firmì za
domovní odpad jednak za odvoz a zvlá za mnoství odvezeného odpadu na skládku. I kdy se to
nezdá, je stále vìtí nárùst odvezeného odpadu.
Za rok 2009 to bylo z naí obce 195 tun.
Pøi placení na rok 2010 se od mnoha obèanù
ozývalo: Platím za dva, chci dvì známky.
Obèané si neuvìdomují, e èím více odpadu
budou dávat do popelnic a nebudou tøídit,
za odpad budeme platit stále více. Jen tìce
se chápe, kdy doposud se na jednu ètyøèlennou
rodinu dávala 1 známka na popelnici a nyní si nìkteøí obèané na 2 osoby (nebo i 1 osobu) berou
2 známky, protoe mají 2 popelnice.
Proto ádáme obèany, aby co nejvíce odpad
tøídili a nezvyovali platbu pro vechny ostatní,
kteøí poctivì tøídí odpad.

Platby za odpady za rok 2009
Celkem obec zaplatila
352.870,80 Kè.
z toho:
papír
29.932,20 Kè
plasty

32.647,20 Kè

nebezpeèný odpad

11.711,60 Kè

TKO (popelnice)

278.579,80Kè

Z toho vybráno od obèanù 228.375,- Kè,
zpìtný odbìr tøídìného odpadu 43.937,- Kè od
firmy EKO-KOM. Z rozpoètu obce doplaceno
na TKO (popelnice) 50.204,80 Kè a na tøídìný
odpad 30.354,- Kè.

Oznámení:
Na odvoz starých odìvù, kobercù a matrací bude pøistaven kontejner dne 24.4.2010
u transformátoru.
Odvoz nebezpeèného odpadu bude v naí
obci v sobotu 12.6.2010 od 9 do 12 hod.

Základní
Základní kola
kola aa Mateøská
Mateøská kola
kola Stráovice
Stráovice
Rok a mìsíc ve Stráovicích
Váení obèané!
Rok a mìsíc jsem pùsobila ve Stráovicích jako
statutární zástupce paní øeditelky ve kole. Za tuto
dobu jsem mnohé poznala. Poznala jsem Stráovice jako vesnici pìknou, upravenou, uklizenou.
Je vidìt, e dbáte na èistotu a poøádek a to se mi
moc líbí.
Poznala jsem kolu a mohu øíct, e mùj první
dojem se stal dojmem trvalým. Pìkná budova,
vybavená, zaøízená a udrovaná. Je dobré, e je
vechno pod jednou støechou - kola, kolka,
kuchynì s jídelnou i tìlocvièna. Jetì nová okna
a fasáda a dojem bude dokonalý. Nejen e se
uetøí energie, ale kola získá na kráse a pozornosti kolemjdoucích a kolemjedoucích. Stane se
ozdobou obce.
Z akcí,které jsme v tomto období pro dìti pøipravily, uvádím jen nìkteré. Zaèalo to loòským
vánoèním zpíváním. Pøekvapila mì pøíprava, at-

mosféra i zájem veøejnosti o tuto akci. kolu navtívila Záchranná sluba z Kyjova. Dìti se mohly projít sanitkou, Toma poloili na lehátko, dávali
umìlé dýchání a naloili do sanitky. Záitek úasný. Pøijela také policie. Ukázali dìtem zbranì,
obuek, pouta a vechno, co k zásahu patøí. Odjídìli s houkáním a to se nám líbilo. Dalí návtìva policie zásluhou pana Radka Kolaje. Pøipravili
nám pìkný Den dìtí se cvièením, prohlídkou vybavení aut, besedou s dìtmi, posezením u táboráku s opékáním. Nakonec nás z myslivecké chaty
zavezli a ke kole. Rovnì myslivcùm dìkujeme
za propùjèení chaty a ohnitì s pøipraveným døevem. Na kolním výletì jsme byli v ZOO v Hodonínì. Byl to hezký den, plný záitkù ze setkání
se zvíøaty. Dýòové straení je opìt pìkná akce,
která u se stala tradicí. Opìt mì pøekvapila velká úèast rodièù. Pìkné!
Mé pùsobení zde bylo zakonèeno zpíváním u
vánoèních stromkù. Vystoupení bylo velmi pìkné
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a opìt se projevila soudrnost koly a rodièù.
Tento rok zde byl pro mì obdobím velmi pøíjemným a do práce jsem se tìila kadý den.
Dìkuji pracovníkùm obecního úøadu, vdy
jsem se setkala se vstøícným a milým jednáním.
Dìkuji svým spolupracovníkùm za to, e jsem
mohla pøedat kolu v poøádku a odejít s èistým
stolem. Dìkuji rodièùm, e se o své dìti dobøe
starají, spolupracují se kolou a snaí se, aby jim
kolní povinnosti usnadnili. Dìkuji ale hlavnì dì-

tem, pro nì jsme tady. Jejich snaha nauèit se je
pøíkladná a toho je tøeba vyuít. Doposud se jich
nedotkla nechu ke kole a uèení a na tom se musí
stavìt. Dìkuji panu MUDr. Linzerovi za sponzorský dar pro kolu ve výi 5000 Kè. Je to od
nìj velmi milé a lechetné. Peníze budou pouity
pro výchovnou a vzdìlávací èinnost ákù.
Pøeji Vám vem úspìný nový rok 2010, zdraví,
pohodu a spokojenost pøedevím v osobním ivotì.
PaedDr. Jindra Faiglová

ATLETIKA  Natálie Kolajová navazuje na své loòské úspìchy
I po pøechodu do vyí vìkové kategorie je
stejnì jako v pøedelém roce 2008 Natálie Kolajová (1997) druhou nejlepí bìkyní na okrese
Hodonín, nyní ve vìkové kategorii mladích ákyò.
Mezi nejvìtí úspìchy Natálie v roce 2009
patøí úèast na evropských atletických hrách dìtí
v Brnì 8. záøí (European Kids Athletics Games
2009), kterých se zúèastnilo devìt stovek mladých talentù z 11 státù Evropy. V bìhu na 800m
skonèila na 2. místì a medaili ji pøedal 33letý jamajský dálkaø James Beckford, støíbrný na MS
2003 v Paøíi a na halovém MS v Budapeti.
V øíjnu si jako èlenka výbìru Jihomoravského
kraje dobìhla na dostihovém závoditi
v Pardubicích na Bìeckém poháru mládee 
soutìe krajù v bìhu na 1800m pro bronzovou
medaili mezi 53 závodnicemi.
Svou zimní atletickou pøípravu smìøuje
k dosaení co nejlepích výsledkù na mistrovstvích
republiky v roce 2010.
4

V zaèínající sezonì 2010 se Natálce daøí zúroèovat kvalitní zimní pøípravu pod vedením trenéra Josefa Pazourka. V únoru 2010 obsadila na
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halovém Mistrovství Moravy a Slezska starích
ákyò v bìhu na 800 m 2. místo a tento výsledek
potvrdila i 20. bøezna na Mistrovství Èeské republiky v pøespolním bìhu, které se konalo
v Temelínì. I pøes oklivì vypadající pád
v úvodních 300 metrech závodu nakonec na této
trati dlouhé 1500 m dobìhla po výborném finii
na 3. místì a stala se 3. nejrychlejí mladí ákyní
v Èeské republice v pøespolním bìhu.

Èinnost SDH Stráovice za rok 2009
V roce 2009 nám pøibyli dva noví èlenové.
Jsou to Radek Válek a Zdenìk Fúsek, kteøí se
aktivnì zapojili do práce v naem sboru.
Z èinnosti naeho sboru v roce 2009:
Dne 10.3.2009 byl v naí obci vyhláen poplach v dopoledních hodinách. Pøili dva èlenové
zásahové jednotky br. Frantiek Hlaváè a Tomá
Bárta. Do sedmi minut byli pøipraveni k výjezdu.
Poplach byl po chvíli odvolán,protoe se jednalo
o poár ve Veselí nad Moravou a chybou na integrovaném záchranném systému byl vyhláen poplach místo ve Stránici ve Stráovicích. Zde je
vidìt,e naí zásahové jednotce není lhostejné
pøipravit se na zásah,i kdy v neúplné sestavì,protoe ve vední den dopoledne je málokdo
doma.
Dne 12.4.2009. probìhl tradièní kot vína
s ochutnávkou pomazánek od místních en. Selo se asi 100vzorkù vína a skoro 40vzorkù pomazánek. K tanci i poslechu hrál pan Pospíil
z Damboøic. Pøilo asi 100platících divákù a zábava se vydaøila. V této tradici budeme i nadále
pokraèovat..
Nai dva øidièi Petr Dubný a Radek Lua se
zúèastnili kolení øidièù na profesní prùkazy
v Hodonínì. Oba kolení úspìnì absolvovali.
Radek Lua takté proel kolením na strojníka,take máme dva strojníky a dva øidièe. Oba
dva s dalími èleny pøipravili nae vozidlo na STK.
Vozidlo prolo s malými nedostatky, ale na to, e je
pøes 20let staré, je v perfektním stavu a slouí nám.

V èervnu jsme se úèastnili okrskové soutìe
v Archlebovì. Zkoueli jsme nový systém poárního útoku, ale bohuel se nám nedaøilo. V útoku
jsme skonèili na sedmém místì.Ve tafetì jsme
skonèili na pìkném 3.místì.
Dne 17.listopadu jsme provedli brigádu
v hasièské zbrojnici. Dolo 9 èlenù a byl proveden generální úklid vech místností a pøíprava auta
na zimní provoz.
Také jsme poádali kraj o dotaci na dovybavení poárního náøadí. Bohuel se na nás letos
nedostalo.Doufejme,e v roce 2010 budeme se
ádostí úspìnìjí. Za loòskou dotaci jsme poøídili motorové kalové èerpadlo HONDA, které
se nám nìkolikrát osvìdèilo. Èitìní poární nádre jsme letos nedìlali, z jara bylo nepøíznivé
poèasí,v létì nelze vodu kvùli zásobì vody proti
poárùm vypustit a na podzim se u vyèitìní nestihlo provézt. Proto jsme èitìní pøeloili a na
rok 2010.
Váení, toto je v kostce èinnost naeho sboru
za rok 2009. V letoním roce nás opìt èeká mnoho práce a bohuel podmínky budou jetì o nìco
tvrdí ne loni. Doufám, e spolupráce s OU, jako
naím zøizovatelem i hlavním finanèním sponzorem bude na dobré úrovni jako loni.
Pøeji vem v letoním roce hodnì trpìlivosti
pøi øeení úkolù jak doma,v práci i v práci naeho
sboru.
Václav Svoboda
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TJ Sokol Stráovice
Fotbalový rok 2009
Váení sportovní pøátelé, rok 2009 znamenal
pro nai organizaci pøedevím stabilizaci A  mustva ve III. tøídì, a èásteènou rekonstrukci kabin
a pøístavku.
Tak jak to bývá v posledních letech tradicí,
chod oddílu se nám daøilo zajistit díky podpoøe
Obecního úøadu Stráovice, ing. Jaroslava Války, p. ing. Stupky a firmì BAXI zastupovanou
Pavlem Polcrem, za kterou jim vøele dìkujeme.
Té poøádáním kulturních akcí jen jsou nemalým
zdrojem finanèních prostøedkù. Stojí nás vak
hodnì èasu a úsilí. V neposlední øadì i sbìrem
elezného rotu, jen je ale v poslední dobì i díky
hospodáøské recesi u ne tak výdìleèný, jak
v minulosti.
Do sezóny 2008  2009 a 2009  2010 vstoupilo A mustvo pod vedením p. Petra Markuse,
práci generálního managera a vedoucího mustva
vykonával p. Zbynìk Válka (pokud nebyl v trestu). Jarní èást soutìe jsme ukonèili na velice dobrém 3. místì za suverénì postupujícími dánicemi
a druhými Sobùlkami.
Podzim jsme a na pár patných zápasù odehráli celkem solidnì a nebýt prohraného posledního zápasu na horké pùdì v Sobùlkách, mohli
jsme být i první. Tak jsme skonèili opìt tøetí, ale
jen díky horímu skóre. Myslím, e tohle mustvo
má na to hrát na èele, ale bohuel mu chybí tréninková morálka jak mladích, tak v poslední dobì
i tìch starích.
Tak jako v minulé tak i v této sezónì nemáme
v soutìi ádný mládenický tým, co je velká
koda. Nìkolik hráèù máme na hostování
a v pøípravce se nepodaøilo naplnit stav a navíc
nebylo nikoho, kdo by mìl zájem trénovat. Je pozitivní, e v souèasné dobì v nai obci je mnoho
malých dìtí, které by v budoucnu mohly obout
kopaèky. Otázkou ale je, zda budou mít zájem
a jestli je bude mít kdo vést k lásce k fotbalu.
Rok 2009 pro nás zaèal výroèní èlenskou schùzí a úspìným makarným plesem, byly provedeny dva sbìry elezného odpadu, které se mohly
uskuteènit díky panu Miroslavu Holeèkovi, který
nám pravidelnì pùjèuje traktor s vleèkou na tyto
svozy. Tímto mu dìkujeme.
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Na høiti se kromì bìného seèení provedlo
tak jako kadý rok po skonèení podzimní èásti,
èásteèné dorovnání hlínou a pískem. Dále jsme
nemalým mnostvím travního semene cirka 80 kg
podseli høitì.
Po celý rok jsme bojovali s plevelem, pøedevím pampelikou. Nemalé finanèní prostøedky a
pøedevím mnoho èasu nás stojí údrba sekaèky,
o kterou se vzornì stará pan Prokop Pelikán. Na
jaøe jsme provedli rekonstrukci stropu na pøístavku. Koneènì se nám povedlo udìlat celkovou rekonstrukci koupelny v kabinách a na
pánských záchodcích. U se nemusíme stydìt za
katastrofální stav sociálního zaøízení a za to patøí
velké díky obci Stráovice bez její finanèní pomoci a dotaci od okresního fotbalového svazu
bychom to nikdy nezvládli.
V letoním roce jsme uspoøádali makarní ples.
Dále ve dnech od 26. do 27. èervna budeme
poøádat oslavy k výroèí 70-ti let zaloení TJ Sokolu Stráovice. Tímto bych rád poádal vechny fotbalisty a èleny o pomoc pøi pøípravách tìchto
oslav. Dále plánujeme opravu hospodáøské místnosti a nátìr zábradlí, jeliko jsme to loni nestihli.
V naí TJ pùsobí dva rozhodèí  pan Jan Hromek a novì i Petr Malík. Èlenem výboru Èeskomoravského fotbalového svazu v Hodonínì je pan
Miroslav Hlavinka. Za tuto práci jim dìkuji.
Jetì jednou velké díky tìm, kteøí se podílí na
chodu organizace TJ SOKOL STRÁOVICE,
na budování a zkrálování fotbalovì sportovního
areálu.
Pøeji Vám mnoho sportovních i osobních úspìchù v tomto roce.
Ladislav Vaòkát
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Myslivecké sdruení STARÁ HORA Stráovice - 2009
Od února 2009 zastupuje myslivecké sdruení výbor ve sloení: Bc. Radek Kolaja - pøedseda, Frantiek Laek  místopøedseda, Ing.
Jindøich mehlík  hospodáø, Radek Lua 
pokladník, Frantiek Kolaja  jednatel.
Myslivost je dobrovolná èinnost provádìna na èerstvém
vzduchu, slouící
k osvìení a rekreaci,
otuující a posilující tìlo
i ducha. V první øadì
vak myslivci musí vykonat spoustu práce.
V roce 2009, jako kadý rok, jsme museli
pøedevím zajistit dostatek krmiva a od podzimu
po celou zimu ho pøedkládat zvìøi, aby snadnìji
pøeèkala období zimního strádání. Odmìnou za
celoroèní péèi je myslivci samotný regulaèní lov.
Myslivecké sdruení se zapojuje do kulturní èinnosti obce poøádáním mysliveckého plesu, pøíspìvkem dìtem na makarní bál a poskytováním
areálu myslivecké chaty pøi Dni dìtí.
Následkem mechanizace a chemizace
v zemìdìlství, necitlivých zmìn krajiny dochází
k úbytku nìkterých druhù zvìøe. Proto se snaíme o ochranu koroptve polní a realizujeme divoký (pøirozený) chov baantù, který spoèívá
v nákupu, vysazování do honitby a následné
ochranì s doèasným pøikrmováním. Od roku
2009 je nae honitba souèástí vymezené koroptví oblasti, co umoòuje zamezit urèitým negativním zásahùm do krajiny.

V souvislosti s ochranou a péèí o krajinu si
mùeme pøipomenout, e pøed 100 lety byl stromky osázen, vem stráovským obèanùm dobøe
známý, pahorek pidlák. Tomuto místu se nevyhnuly v posledních letech vichøice, které vyvrátily
a zlámaly mnoho stromù. Polom byl èleny mysliveckého sdruení odklizen, ale bude také nezbytné tento porost doplnit novou výsadbou.
Za zmínku stojí nìkolik úspìchù, které mají
pùvod v naem mysliveckém sdruení a svìdèí o
úrovni èinnosti a nasazení vech èlenù. V roce
2009 byla na svìtové výstavì v Ústí nad Labem
ocenìna trofej (paroí) srnce, uloveného v roce
2008 v naí honitbì Frantikem Kolajou, ocenìna støíbrnou medailí. Lovecký pes-fena z naeho
MS (výmarský ohaø, Andra Bellus Nitor) v záøí
2009 vyhrála v konkurenci 18-ti psù podzimní
zkouky ohaøù na okrese Hodonín.

Podìkování za pomoc a podporu naí èinnosti patøí obci Stráovice, Honebnímu spoleèenství
Stráovice, Zemagru Stráovice, Ing. Petru Chaloupkovi a panu Josefu Svobodovi.
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Kulturní akce v roce 2009
10.1. Myslivecký ples, poøádalo Myslivecké
sdruení  Stará hora  Stráovice, hrál Adam
Kania. Pro hosty byly pøipraveny zvìøinové
speciality a bohatá tombola vèetnì zvìøe.
22.2. Makarní ples, poøádala TJ Sokol Stráovice. K tanci i poslechu hrálo DOU Vávra. Byla pøipravena velmi bohatá tombola.

22.3. Kdo to ví? Pìtièlenné soutìní drustvo ze Stráovic se zúèastnilo
v Nenkovicích vìdomostní soutìe  Kdo
to ví?. Mezi sebou soutìila drustva ze
Stráovic, Stavìic, Nenkovic a eletic.
Vyhrálo drustvo ze Stráovic ve sloení:
Alenka Slabáková, Erika Petøíèková, Mgr.
Pavel Vala, Jiøí Lua a Marek Mündl.

12.4. O velikonocích poøádal Sbor dobrovolných hasièù Tradièní ochutnávku vína a
pomazánek. Akci hudbou doprovázel Josef Pospíil z Damboøic.
26.4. Obec Stráovice a kulturní komise uspoøádala Besedu s dùchodci. K tanci i poslechu hrál Miroslav Fridrich, zazpíval enský
a muský sbor ze Stráovic.

6.3. Základní kola a Mateøská kola Stráovice
uspoøádala pro dìti Dìtský karneval. Pro
dìti byly pøipraveny soutìe, sladké odmìny a bohatá tombola.
8
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18.10. Vítání obèánkù. Obec Stráovice a kulturní komise pøivítala mezi obèany Stráovic 5 dìtí.

29.10. Podzimní prázdninový výlet. Kulturní komise poøádala pro stráovské dìti zájezd do
krytého bazénu do Vykova.
6.11. - 7.11. Tradièní krojované hody, v pátek
stavìní máje, v sobotu tradièní hodové zvyky, hrála DH Sobuláci.
10.5. Základní kola a Mateøská kola s Obcí
Stráovice pøipravila pro maminky, babièky, tety a ostatní eny oslavu Dne matek.
Spolu a dìtmi úèinkoval muský sbor Stráovice.
30.5. Malování na textil, kulturní komise uspoøádala pro dìti a ostatní zájemce malování
na trièka. O hezké pøedvádìní s barvièkami
na trièka se postarala Romana Pelikánová
a Lucie Schovancová.
8.8. Obec Stráovice poøádala Malé hody, hrála
DH Vlkoáci.
3.10. Obec Stráovice poøádala zájezd na divadelní pøedstavení do Uherského Hraditì
na hru 1 + 2 = 6. O divadlo byl velký zájem.

21.11. Kateøinská zábava, hrála DH Sobuláci.
29.11. III. Adventní prodejní výstava, poøádala kulturní komise
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20.12. Vánoèní zpívání u stromku, se svým
krásným programem vystoupily dìti ze základní a mateøské koly, zpíval enský a
muský sbor a doprovázela cimbálová muzika Kyjovánek.

27.12. Vánoèní koncert ve stráovském kostele. Vystoupil národopisný soubor Nenkovjánek a Cimbálová muzika Babí lom.

Rady pro seniory
 Pøi nakupování mìjte kabelku nebo taku neustále pod dohledem.
 Nikdy taku neodkládejte do nákupního vozíku, je to rychlý zpùsob, jak o ni pøijít.
 Noste doklady, peníze, klíèe, mobil v tace nebo
kabelce, která má nìkolik vnitøních kapes pro
jejich umístìní.
 Nepøijímejte nabízený doprovod ani odvoz od
lidí, které neznáte.
 Pro vìtí pocit bezpeèí mùete nosit v tace
nìjaký sprej (deodorant, malý lak na vlasy, slzný plyn), který v pøípadì ohroení mùete pouít proti útoèníkovi - sprej drte pøi cestì v ruce.
 Nepoutìjte se do hovoru s osobami, které
neznáte a osloví Vás v blízkosti domu nebo kdy
odemykáte dùm nebo byt. Je velmi èasté, e tyto
osoby jsou sympatické, dùvìryhodné a mají nachystané velmi srozumitelné dotazy a èasto ádají o pomoc a radu. Nenechte se zmást, bývá
to jedna z nejèastìjích léèek a zpùsob jak Vás
okrást.
 Pokud jezdíte na kole, nikdy si nedávejte taku
na zadní nosiè do koíku. Pro zlodìje je to snad10

ná koøist. Za jízdy taku z koíku odcizí.
 Na dveøích nebo zvonku je lepí mít muské
jméno nebo pøíjmení v mnoném èísle.
 Pokud Vás nìkdo osloví jménem, jetì to neznamená, e Vás zná, mohl si ho pøeèíst na jmenovce.
 Cizí lidi si do bytu nepoutìjte vùbec.
 Na vstupní dveøe si poøiïte panoramatické kukátko a bezpeènostní øetízek.
 Zamykejte vstupní dveøe, i kdy jdete tøeba jenom k sousedce nebo na zahradu.
 Není dobré mít doma vìtí mnoství penìz
v hotovosti.Peníze mùete ukládat na úèty do
bank nebo spoøitelny. Peníze si pak mùete vybírat u pøepáky bank nebo v bankomatu.
 Kód (PIN) karty nemívejte nikdy napsaný na
kartì nebo na lísteèku v penìence.
 V pøípadì jakýchkoliv problémù nebo potíí volejte bezplatnou tísòovou linku policie 
158. Poradit a pomoci Vám také mohou na
krizové lince pro seniory, která je bezplatná 
800 157 157 nebo 800 200 007
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Stráovský enský sbor RADOST
Proè RADOST?
Radost je nìco, co proíváme vichni. Radujeme se z východu a západu slunce, e máme
modré nebe nad hlavou, e se ráno vzbudíme, i
kdy nás vechno bolí, máme radost z lidí, kteøí
jsou dobøí, neokrádají druhé a pomáhají nezjitnì lidem v nemocích a nesnázích.
Radost máme hlavnì z toho  e ijeme. Pro
zlehèení mnohdy tìkých ivotních podmínek dìláme to, co je pro nás nejmilejí - zpíváme si.
Snaíme se zpívat stráovským dialektem písnièky moravské - stráovské, aby se zachovaly
ty, co si zpívali pøedci (staøenky a staøeèci), aby
historické písnièky si zpívali i za 100 let.

Zpíváme také písnièky, který mají text zamìøený pøímo na urèitou osobu nebo i pøíleitost.
V roce 2009 jsme si zazpívali asi 6x ve Stráovicích a 2x v Kyjovì (Centrum slueb pro seniory). Zpívá nás ze srdce asi 14 en. Máme rády
zpìv a Stráovice.
Napø.:
 Víte, kde sú Stráovice? Na Kyjov se dívají.
Dìdinka jak z pohlednice  vecí si tu zpívají.
Ta písnièka ze Stráovic - jen o lásce vypráví,
jak se lidi mají rádi  milují se potají.
Na kopci sú Stráovice  Kyjov je na dolinì,
dojdite k nám na besedu - zazpívat si pøi vínì!
Slabáková Alenka

Èinnost muského sboru v roce 2009
Scházíme se dle potøeby na zkoukách v nedìli
dopoledne. V roce 2009 jsme mìli 9 akcí sboru.
26.4. jsme zpívali na besedì s dùchodci
1.5.

úèast na kulturní slavnosti v eleticích

9.5.

Folklorní festival dánice

10.5. Den matek Stráovice
23.5. zpívání muských sborù v Archlebovì u
pøíleitosti 10 let sboru Archlebov
31.5. tradièní úèast na Koseckých písních
v Buchlovicích

27.6. farní slavnost eletice
6.11. pøedhodové zpívání pøi stavìní máje na
hody Stráovice
20.12. zpívání u vánoèního stromu Stráovice
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Statistika
V roce 2009 se do naí obce k trvalému pobytu pøihlásilo 9 obèanù a z trvalého pobytu se
odhlásilo 7 obèanù. K 31.12.2009 mají Stráovice 546 obyvatel.
Narození
Nikolas Bocián è. 187
Sebastian Bobot è. 208
Aneta imeèková è. 181
Soòa Ratuská
è. 101

Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad

86 mm
3 mm
76 mm
113 mm
132 mm
59 mm
16 mm
32 mm
61 mm

Sráky za 9 mìsícù celkem 578 mm.

Víte, e ...

Sòatky
Vladimíra Brhelová - Petr Machálek
Zdeòka astná - Petr dánský
Úmrtí
Ludmila Horáková
Emilie Novotná
Josefa Krèová
Bohumil Procházka
tìpánka Viktorýnová
Marie urýnová

Sráky v roce 2009

è. 38
è. 49
è. 84
è. 83
è. 73
è. 52

Tøíkrálová sbírka
V naí obci se pøi Tøíkrálové sbírce vybralo 11.826,- Kè a 10 EURO.
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

 v roce 1839 chodilo do koly 107 ákù?
 v roce 1864 chodilo do koly 96 dìtí?
 v roce 1870 ilo ve Stráovicích ve 133
domech 639 obyvatel?
 Mateøská kola by zøízena ve kolní
budovì v roce 1947?
 po roce 1848 byly ve Stráovicích pálenice
v èíslech 7, 39, 44 nebo si lidé zvali pálenice
pojízdné?

Pozvánka
Dne 26.4.2009 od 14.00 se v tìlocviènì koly
koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním
programem.
Na 28. srpna 2010 pøipravuje Mikroregion
BABÍ LOM selost lidu ve folklorním duchu.
Provoz lékaøské sluby první pomoci
v nemocnici Kyjov od 1.1.2009
Veobecná LSPP(brána)
Pracovní dny
Nepracovní dny

tel.: 518 601 233
15:30 - 22:00 hod
08:00 - 20:00 hod

Dìtská LSPP(UNK)
Pondìlí - ètvrtek
Pátek
Nepracovní dny

tel.: 518 601 658
05:30 - 22:00 hod
16:00 - 22:00 hod
08:00 - 20:00 hod

Stomalogická LSPP
Nepracovní dny

tel. 518 601 632
08:00 - 13:00 hod

Nejblií pohotovost s nepøetritým provozem
Stomalogická Karáskova 11, Brno-idenice
á
Lékarenská
- Kolitì 846/47, Brno
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