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Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale
také všech zastupitelů naší obce
za důvěru v komunálních volbách 2010.
Největší akcí v uplynulém
roce byly stavební úpravy ZŠ
a MŠ Strážovice za celkovou
částku 3 804 672,- Kč. Budova
byla celkově zateplená, byla vyměněna okna a dveře, nově vymalováno a provedena regulace
topení.
Byla to velmi náročná ale užitečná akce, při které došlo k dalšímu zhodnocení obecní budovy.
I přes tuto nákladnou akci se nám
podařilo ušetřit na čističku odpadních vod 3 000 000,-Kč.

Další menší akce jsou rozepsány uvnitř časopisu.
Pro následující období bude
nejnáročnější akcí čistička odpadních vod a kanalizace obcí
Strážovice a Stavěšice. Akce
bude rozdělena do dvou etap. Pro
rok 2011 máme přislíbeny dotace z Ministerstva zemědělství
a Jihomoravského kraje. Doufám, že se nám tato akce také
podaří a již nebudeme jedinou
obcí Jihomoravského kraje, která
nemá vodoteč.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2011.
starosta obce
MVDr. Vladimír Ždánský
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VOLBY 2010
Volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 28.-29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
výsledky hlasování:
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
TOP 09
Křesťan. a demokrat.unie -Českosl.strana lidová
Věci veřejné
Strana práv občanů Zemanovci
Strana zelených

90 hlasů
48 hlasů
45 hlasů
43 hlasů
34 hlasů
25 hlasů
6 hlasů
4 hlasy

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 15.-16. října 2010 se konaly volby do zastupitelstva obce Strážovice.
výsledky hlasování:
Jméno a příjmení

Funkce

Strana

Hlasů

MVDr. Vladimír Ždánský
Jan Válek
Mgr. Josef Jambor

starosta
místostarosta
předseda finančního výboru

RSDr. Miroslav Holeček
Antonín Jirousek

předseda sociální komise
předseda kulturní komise

Martin Linzer
Bc. Vlastimil Váhala

předseda kontrolního výboru
předseda stavební komise

KDU-ČSL
SNK
SNK-sdružení Občané
za demokracii
KSČM
SNK- sdružení Občané
za demokracii
SNK
KDU-ČSL

162
114
125
108
103
95
77

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 15.-16. října 2010 se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
výsledky hlasování:
Jméno a příjmení

Strana

Alena Venhodová
Rudolf Bauer
Risto Ljasovský
Jiří Koliba
Zuzana Matušková

ODS
Strana práv občanů Zemanovci
TOP 09
KDU-ČSL
Suverenita-blok Jany Bobošíkové
strana zdravého rozumu
Věci veřejné
KSČM
ČSSD

Jiří Brüch
Martina Milerová
Zdeněk Škromach
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Hlasy
61
3
10
46
5
2
40
108
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Akce obecního úřadu Strážovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Strážovice
Úprava koncovky kanalizace
Nová tiskárna
Areál u školy – hřiště (ochranné kryty stojanů,revize)
Projekt vodovod Díly II
Projekt plynovod Díly II
Oprava světel zdravotního střediska
Malování zdravotního střediska

3 804 672,- Kč
69 376,- Kč
76 943,- Kč
17 265,- Kč
30 600,- Kč
12 000,- Kč
5 948,- Kč
29 540,- Kč

Kulturní akce roku 2010
16. leden Myslivecký ples – Ples pořádalo
Myslivecké sdružení „Stará hora“ Strážovice,
hrála Taburčanka. Byly připraveny zvěřinové
speciality a bohatá tombola včetně zvěře.
12. únor Dětský karneval – Základní škola
a Mateřská škola Strážovice uspořádala pro
děti dětský karneval. Pro děti byly připraveny
soutěže, bohatá tombola a sladké odměny.

18. duben
Beseda s důchodci – Besedu
uspořádala Obec Strážovice a kulturní komise. Byla pozvána Policie ČR, která poradila
seniorům, jak chránit sebe a své domácnosti
před osobami páchajícími trestnou činnost.
Zazpíval mužský a ženský sbor, k tanci a poslechu hrál Miroslav Fridrich.

20. únor Maškarní ples – Ples pořádal TJ
Sokol Strážovice. K tanci a poslechu hrálo
Duo Vávra. Vystupovaly malé mažoretky
z Kyjova. Byla připravena velmi bohatá tombola.
21. březen Jarní tvůrčí dílna –Kulturní komise Obce Strážovice připravila velikonoční
prodejní výstavu. K prodeji byly velikonoční
dekorace, rýsovaná vajíčka, vajíčka zdobená slámou, výrobky z marcipánu, medové
perníčky, vajíčka malovaná voskem, vajíčka
z drátků, svíčky, mýdlo.

9. květen Den matek – Děti Základní školy
a Mateřské školy Strážovice si připravily pro
maminky, babičky, tety a ostatní ženy kulturní program a blahopřání k jejich svátku.
K přání se připojil mužský sbor písněmi.
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zvyky. Po celý den krojovanou mládež doprovázela dechová hudba Sobuláci.

25.-26. červen Oslava 70 let od založení
oddílu Tělovýchovné Jednoty Sokol Strážovice.
7. srpen Malé hody – Hody pořádala obec
Strážovice, hrála dechová hudba Sobuláci.
Z důvodu nepříznivého počasí se hodová zábava konala v tělocvičně školy.
3. září Vítání občánků – Obec Strážovice
a kulturní komise přivítala mezi občany Strážovic 10 dětí.

27. listopad Kateřinská zábava – Hrála dechová hudba Sobuláci.
5. prosinec Prodejní adventní výstava – Již
IV. adventní prodejní výstavu pořádala kulturní komise Obce Strážovice. K prodeji byly
adventní dekorace, produkty z včelího vosku, perníčky, pedigu, pletené věci z papíru,
dřevěné ozdoby, malovaný textil, ručně vyráběné šperky a jiné. Během výstavy proběhla
i ochutnávka více jak 60ti druhů vánočního
cukroví s výměnou receptů. Byly zde vystaveny i krásné perníkové chaloupky.

5-6.listopad Tradiční krojované hody
– Hody byly zahájeny v pátek stavěním
máje doprovázené zpěvem mužského sboru.
V sobotu pokračovaly tradičními hodovými
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19. prosinec Vánoční zpívání u stromku

Informace občanům obce Strážovice

Základní škola a Mateřská škola Strážovice
Nahlédněte s námi do školních lavic.
Letošní školní rok 2010 - 2011 začal pro
žáky naší školy přímo pohádkově. Čekala je krásná, opravená, nově vymalovaná
a vyzdobená škola, za kterou vděčíme Obecnímu úřadu Strážovice a všem zaměstnancům
školy, kteří se na úpravách a pak následném
úklidu a překrásné výzdobě podíleli všemi
silami.
První školní den jsme otevřeli spolu s panem starostou, rodiči prvňáčků, učitelkami
a dětmi naší školy s úsměvem a veselou písničkou. Není možné vyčíslit všechny činnosti
a akce, které jsme si na celý školní rok společně naplánovali.
Hlavním a stěžejním úkolem je vzdělávání
žáků od těch nejmenších až po nejstarší školáky, zaměřené na individuální potřeby dětí.
Život v naší malé školičce je jako v rodině,
jeden pomáhá druhému a celek jednotlivci.
Mateřská škola a základní škola spolupracuje každým dnem, každou minutou. Děti
připravují pro své malé kamarády ze školky
spoustu her, činností a aktivit i naopak. Tímto
vychováváme své žáky k soudržnosti, toleranci a přátelství.

Snad jen malý střípek ze všeho, co naše děti
do dnešního dne zvládly a prožily. A že toho
není málo posuďte sami.
Podzimní období jsme zahájili slavností
mateřské školy s opékáním špekáčků, před
budovou školy se na Vás smály strašidelné
dýně. Zhlédli jsme několik divadelních představení, tvoříme v keramických dílnách,učíme se plavat, zajímáme se o dopravní výchovu, poznáváme své okolí i vlastní obec,programy a vystoupení, exkurze, zájezdy, výlety,
besedy, projektové dny, karneval a mnoho
dalších a dalších činností je již za námi. Mohli jste si s námi zazpívat u vánočního stromu.
Přijali jsme nové prváčky při slavnostním
zápisu. ….

Naše škola nezůstává v ničem pozadu.
Zapojila do projektů, které budou zkvalitňovat činnost školy např. Benefit 7, Ekopolis,
Zdravé zuby, Život v bezpečí, Mikroregion
Babí lom, ...
Stali jsme se také partnerskou školou nakladatelství Fraus, což nám poskytuje mnoho
výhod v oblasti výuky.
Věřte, že toho, co děláme není málo. Přijďte se k nám podívat, prožít s námi mnoho
pěkných chvil, rádi se s Vámi vrátíme do
školních lavic.
Ale bez pilné a svědomité práce paní
učitelek Vašulkové, Bártové, Miklišové
a provozních zaměstnanců paní Vavruškové
a Lažkové, podpory Obecního úřadu Strážovice v čele s panem starostou Ždánským,
bychom toho tolik nezvládli.
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Všem mnohokrát děkuji . Mé poděkování
patří i p. Linzerovi a Kulturní komisi Strážovice za peněžní dary, které věnovaly našim
žákům. Občanům obce za podporu ve sběru
starého papíru.
Věřím, že naše škola bude i nadále pracovat
ve stejném duchu a její název ,,Veselá školička“ nemá jen tak náhodou.
Mgr. Hanka Plachá, ředitelka školy

Do Manchesteru pojede Dominik Pelikán ze Strážovic
Fotbalová dovednostní soutěž Svatováclavský pohár, kterou pravidelně pořádá občanské sdružení Aktivní Slovácko, v polovině
září odkrojila již svůj sedmý díl.

Na slavnostně vyzdobený stadion TEZA
v Hodoníně, který hýřil vlajkami slavného
Manchesteru United a vyhrával slavnými
fotbalovými hity, tentokrát vedle natěšených
závodníků zamířili i vzácní hosté. Mladé
sportovce pozdravili předseda Okresního fotbalového svazu Hodonín Petr Kotásek a zkušený mezinárodní rozhodčí s licencí UEFA
Antonín Kordula.
„U nás v republice je několik velmi
záslužných mládežnických soutěží jako
například Coca Cola Cup nebo Mc Donalds
Cup, které se hrají klasickým systémem
fotbalových turnajů. Avšak Svatováclavský
pohár je jediným svého druhu se zaměřením
na tolik potřebnou technickou zdatnost hráčů.
Takže smekám před senátorkou Alenou
Venhodovou, že měla takovou myšlenku, a že
ji už sedmým rokem nabízí právě zájemcům
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od nás z regionu,“ konstatoval Petr Kotásek,
šéf fotbalového dění na Hodonínsku.
Také letos hýřily tři desítky uchazečů o sadu
letenek ve směru Praha – Manchester a zpět
obrovskou kvalitou i houževnatostí, takže
k vidění byly i pozoruhodné výkony.
Stupně vítězů, o které byl velmi urputný
a vytrvalý souboj, si nakonec rozdělili
bronzový Michal Blahůšek, stříbrný Michal
Kohút a vítězem sedmého pohárového klání
se stal dvanáctiletý Dominik Pelikán ze
Strážovic (na fotografii). „Fotbalu se věnuji
asi pět let. Začínal jsem doma ve Strážovicích
a nyní hájím barvy RSM Hodonín. Do
Manchesteru se moc těším, i když fandím
konkurenčnímu klubu Chelsea,“ konstatoval
usměvavý vítěz sedmého ročníku.
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Dvojnásobná mistryně Moravy a Slezska
gorií), který v kategorii mladších žákyň vyhrála. Vřele můžeme doporučit všem dětem
(více na www.bkhod.webnode.cz).
Přípravu na rok 2011 s trenérem zaměřují
k získání medailí na mistrovstvích České republiky, k nominaci do výběru České republiky pro mezistátní utkání ČR – SR – Chorvatsko – Slovinsko - Maďarsko konané na
Slovensku 1. října a s cílem splnit nominační
limit na Letní olympiádu dětí a mládeže ČR,
konané koncem června v Olomouci. Nakročeno je dobře.
5. února 2011 získala Natálka v hale titul
Mistryně Moravy a Slezska na trati dlouhé
800 m.

Mladá, talentovaná a dnes i úspěšná Natálie
Kolajová (Atletický klub Kyjov, www.akkyjov.cz) si postupně připisuje další úspěchy
a jak doufají rodiče a trenér Josef Pazourek,
„kráčí“ snad dál k vyšším metám. V roce
2010, který byl dosud jejím nejvydařenějším, patřila věkem naposledy do kategorie
mladších žákyň, startovala však i ve vyšších
věkových kategoriích.
V roce 2010 se Natálie věnovala hlavně
běhu na trati dlouhé 800 m, na které přepsala
několikrát okresní rekord. V této disciplíně
reprezentovala i výběr České republiky do
15-ti let při mezistátním utkání ČR - Slovensko. Natálka však nezůstává jen u půlky
(osmistovky), ale závodí i na tratích dlouhých
od 300m do 1500m. Po dohodě s rodiči a trenérem hostovala v soutěži družstev za AK
Hodonín. Družstvu starších žákyň výrazným
způsobem pomohla k 3. místu v České republice a získání bronzové medaile. Pokud to
umožnil nabitý program, s oblibou absolvovala i závody běžeckého seriálu pro širokou
veřejnost na okrese Hodonín (Hodonínský
běžecký pohár mládeže, dle věkových kate-

Přehled největších úspěchů:
MISTROVSTVÍ ČR
1) v přespolním běhu ml. žákyň
(Temelín - 1500 m)
2) starších žáků a žákyň na dráze
(Praha – 800 m)
3) družstva (za AK Hodonín)
MISTROVSTVÍ Moravy a Slezska
1) v přespolním běhu ml. žákyň
(Baldovec– 1500 m)
2) starších žákyň na dráze
(Olomouc - 800m)
3) starších žákyň v hale
(Bratislava - 800m)
4) dorostenek na dráze

3.
4.
3.

1.
1.
2.
3.
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Fotbalový rok 2010 - TJ Sokol Strážovice
Rok 2010 se nesl především oslavami 70
let od založení Sokola Strážovic. Po podzimní části přezimovalo mužstvo na vynikajícím
3. místě pouze o skóre za Dol. Bojanovicemi
a rivalem ze Sobůlek. V jarní části jsme i přes
problémy, kterým je hlavně posledních letech
špatná morálka některých hráčů v přístupu
k tréninkům a především k zápasům vybojovali celkově krásné čtvrté místo s bilancí
14 výher, 3 remíz, 9 proher a s aktivním
skore 52:31. Nejlepšími střelci byli Ondřej
Vymazal s 12 a Petr Pelikán s 10 brankami.

Sportovní odpoledne zpříjemnilo vystoupení malých mažoretek Crazy gilrls ze Ždánic
a utkání starých pánů.Velmi povedené oslavy
večer ukončila taneční zábava. K poslechu
a tanci hrál Slávek Vávra z Vracova.

Na konci června jsme uspořádali oslavy
70 let od založení Sokola Strážovice. Ty odstartovala páteční diskotéka na hřišti. V sobotním dopoledni proběhla v pohostinství u
Jandorů výstava fotografií z historie oddílu.

Odpoledne po pietní vzpomínce na místním
hřbitově odstartoval turnaj v kopané za účasti
mužstev Sokola Strážovic, Nenkovic a partnerského Družstevníku Osuské ze Slovenska.
Po výhře nad Osuským 4:1 a remíze s Nenkovicemi 2:2 se stalo naše mužstvo díky
lepšímu skóre před Nenkovicemi vítězem.
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Podzimní část naše mužstvo vlivem velké
marodky a neustálého točení sestavou absolutně nezvládlo a skončilo se 14 body na
nelichotivém desátém místě pouhé 4 body
od posledního Věteřova. S bilancí 3 výher,
5 remíz, 6 proher a pasivním skóre 12:20 je
to nejhorší umístění od ročníku 1988/89 !!!
Nejlepším střelcem byl se 6 brankami Ondřej
Vymazal.
Během roku 2010 jsme uskutečnili dva sběry železného šrotu, natřeli zábradlí na hřišti,
opravili plot podél hřiště od lesa a hlavně
kompletně zrekonstruovali sociální zařízení
v kabinách.
Po ukončení podzimní části jsme v kabinách díky dotacím z ČMFS namontovali
nová plastová okna a na jaře je naplánována
nová fasáda.
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SDH Strážovice
Přesně před rokem jsme na VVH volili nové
vedení našeho sboru. Do funkce starosty byl
opět zvolen bratr Václav Svoboda,velitelem
Jiří Vráblík, hospodářem Jaroslav Brhel a jednatelem František Hlaváč.
O několik dní později byla VVH 3.okrsku ve
Ždánicích. Zde proběhla volba do vedení okrsku. Starostou okrsku byl zvolen bratr Antonín
Hrbotický z Archlebova, velitelem okrsku se
stal Stanislav Šíma ze Ždánic. Členy výboru
byli zvoleni za každou obec jeden zástupce.
Za Strážovice byl zvolen Václav Svoboda.
Naší první prací byl úklid sněhu před hasičskou zbrojnicí dne 5.2.2010. Po sněhové
kalamitě se sešlo 9 členů zásahové jednotky
a uvolnilo výjezd ze zbrojnice pro případ výjezdu autem v případě poplachu.
Dne 4.4.2010 proběhl další ročník ochutnávky vín a ochutnávky pomazánek,kterou
tradičně pořádáme.Sešlo se zde přes devadesát vzorků vín a 40 druhů pomazánek.
K tanci a poslechu hrál p. Pospíšil z Dambořic. Na zábavu přišlo 90.platících účastníků.
Po skončení zábavy nezbylo ani deci vína
a žádná pomazánka. Byla to jedna z nejúspěšnějších ochutnávek,kterou jsme pořádali.
Náš člen Ondřej Vymazal dal návrh,aby
okrsek zakoupil figurínu na nácvik umělého
dýchání z plic do plic a na nácvik první pomoci k záchraně života. Tento návrh byl přijat
a každý sbor dodal na nákup figuríny 1000kč.
Figurína byla zakoupena,je uložena zatím ve
Ždánicích. Instruktorem pro kursy nácviku záchrany života bude dělat pro nás i okrsek Ondřej Vymazal, který bude mít figurínu doma v
opatrování. Po dohodě se sbory nebo s jinými
složkami provede školení.
Čištění koupaliště se v loňském roce nekonalo pro nepříznivé počasí, které neumožnilo
příjezd vozidla k požární nádrži. Přes žně nelze
vodu z nádrže vypustit, kvůli nebezpečí požáru a nedostatku vody při případném požáru. V
letošním roce čištění však provést musíme.
Jako každý rok naše vozidlo absolvovalo
STK. Na údržbě pracovali naši dva řidiči Petr
Dubný a Radek Luža s pomocí dalších členů.
Auto prošlo STK a je plně připraveno nadále
sloužit naší jednotce. Po další brigádě dne
27.9.2010 je automobil a stříkačka připrave-

na na zimní provoz. Na opravě auta i úklidu
hasičské zbrojnice se podílela vetšina členů
našeho sboru.
V červnu se naši dva členové podíleli na
vypumpování obecní studny na Kamencích.
Bylo použito naše nové kalové čerpadlo
Honda. Výsledek byl nad očekávání dobrý,
takže investice do koupi čerpadla považuji
za účelnou.
Naše jednotka se zúčastnila dvou cvičení
na našem okrsku. Dne 19.6.2010 proběhlo
okrskové cvičení v Lovčicích. Tam jsme skončili na 5. místě, časem v útoku 41.14 sec. a ve
štafetě časem 87.25 sec. Dne 25.9.2010 jsme
se zúčastnili nočního cvičení v Želeticích.
I zde jsme skončili na 5.místě časem 52.95
sec. Zde jsme mohli být i lepší,ale vzhledem
k improvizaci v sestavě i podmínkách v soutěži je to pro nás úspěch.
Dne 3.10.2010 se ve Ždánicích uskutečnily zkoušky odbornosti na odznak Hasič
III.stupně. Za SDH Strážovice se ho zúčastnili
Svoboda Václav, Dubný Petr a Bárta Tomáš.
Zkoušku úspěšně složil pouze Tomáš Bárta
a stal se tak prvním členem našeho sboru s
touto odborností. Příští rok budou tyto zkoušky opět a doufám, že se na ně z našeho sboru
opět přihlásíme.
Na příští rok nám obecní zastupitelstvo
písemně přiznalo 20 000kč na provoz naší
jednotky. Je potřeba dokoupit určitou výzbroj
i výstroj k vylepšení bojeschopnosti naší
jednotky. Za tento finanční příspěvek bych
chtěl obecnímu zastupitelstvu poděkovat.
K dnešnímu dni má náš sbor 18 činných členů
a 4 čestné.
Václav Svoboda
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Myslivecký rok 2010
Myslivci na úvod roku 2010 uspořádali ples,

slova smyslu. Jako honci se na honu zúčastnili

na kterém skvěle k tanci i poslechu zahrála

i tři příznivci myslivosti a jedna dívka z řad

dechová hudba Taburčanka. Před samotným

Strážovské mládeže.

odlovem zvěře nás čekala především práce

Plán činnosti mysliveckého sdružení

na chatě a v honitbě. Lovecké sezoně počasí

na rok 2011 je v přípravě. Činnost vyplývá

příliš nepřálo, což bylo vidět při pochůzkách

ze stanov a zaměření sdružení. Každý rok

v terénu. Na viditelně nižších počtech

je obdobná a do značné míry ji ovlivňuje

srnčí zvěře, zajíců i bažantů se podepsalo

aktuální počasí a povětrnostní podmínky,

nepříznivé, dlouhotrvající mokré počasí

na které musíme reagovat. Opět budeme

v období toku, snůšky, ale i kladení zvěře.

vypouštět bažantí zvěř. Chceme se zapojit

Počasí nepřálo ani říji srnčí zvěře, která

do kulturního dění v obci. Probíhají první

neprobíhala dostatečně intenzivně. Tyto

jednání s předsedou kulturní komise obce

okolnosti se však nedají předvídat a tak bylo

s cílem společně zrealizovat akci pro děti

na jaře do naší honitby vypuštěno na třicet

- „pálení čarodějnic“ v areálu u myslivecké

kusů bažantí zvěře s cílem „oživit“ stávající

chaty. Dětem také každoročně přispíváme

populaci a zvýšit její počty.

finanční částkou na zakoupení tomboly na

V tomto duchu chceme pokračovat i nadále,

Dětský maškarní bál.

jen čas nám může ukázat jaký bude výsledek
naší snahy. V dnešní době pěstování lánů

Na závěr bych chtěl jménem Okresního

monokultur a chemizace zřejmě ani jiná cesta

mysliveckého

není.

veřejnost na výstavu trofejí (paroží), která se

V posledních měsících roku jsme uspořádali
tři společné hony, které byly spíše příležitostí

spolku

pozvat

širokou

po delší době koná v nedalekém kulturním
domě v Kyjově dne 12. března 2011.

k setkání našich členů a několika málo hostů
ze sousedních Stavěšic než lovem v pravém
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Tradiční krojované hody
Večerní hodovou zábavu zahájili stárky a stárci tradičními hodovými písničkami
u věnce. Dále byli hodoví hosté zaváděni k
tanci, kdy si při zavádce kupovali nazdobené
rozmarýny a popíjeli dobré vínko. Nálada
byla veselá a zpívalo se a tancovalo až do
rána. Hody byly ukončeny slavnostní hodovou mší za účasti všech stárek a stárků
a krojovaných dětí.
V roce 2010 stárkovali:
V roce 2010 se uskutečnily ve dnech
5. a 6. listopadu. Jak se již stalo tradicí,
v pátek se od 16 hodin stavěla mája. Nejdříve ji stárky krásně nazdobily, a pak stárci s
velkou pomocí ostatních mužů postavili. Ke
sváteční hodové atmosféře přispěl mužský
sbor svým zpěvem. Pro zahřátí se podávalo
svařené víno. Pak to už bylo na stárcích, aby
si máju ohlídali.
V sobotu byly hody zahájeny v 10 hodin
krojovaným průvodem pro stárky a následně
k obecnímu úřadu pro povolení hodů. Pan
starosta hody povolil a tak mohli stárci a stárky chodit po obci zvát občany na hodovou
zábavu. Počasí se vcelku vydařilo, a proto
se hodového průvodu zúčastnilo mnoho krojovaných, hlavně dětí, mládeže, ale i mužů
za doprovodu DH Sobuláci. Za to jim patří
velký dík. Je hezké vidět, že i ti nejmenší
s radostí oblékají náš kroj. Jen si přejeme, aby
jim to vydrželo co nejdéle, a tradice našich
hodů se udržela i pro generace příští.

Lucie Osičková a Radek Luža
Lenka Raušová a Tomáš Vala
Lenka Honzírková a Boris Linzer
Petra Miklasová a Lukáš Zálešák
Monika Vráblíková a Jiří Luža
Zuzana Jirousková a Radek Válek
Od hodů uběhlo mnoho času a děvčata se těšila na Kateřinskou zábavu, která se
konala 27. listopadu za doprovodu dechové
hudby Sobuláci. Do sálu přinesly krásně
vyšívanou zástěrku a zpívaly u ní tradiční
písničky. Po vyhlášení kradení zástěrky šly
požádat o tanec své hodové hosty. Děvčata si
zástěrku neuhlídala, což jim však nebránilo,
aby si vyhlásila dámskou volenku. Kolem
půlnoci přišli hoši převlečeni za Kače a přinesli svou zástěrku. Jejich zpěvy a taneční
kreace rozesmály celý sál. Veselí pokračovalo až do rozednění.
Obecní úřad děkuje mládeži, ale i všem
ostatním občanům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při přípravách a průběhu Tradičních krojovaných hodů a Kateřinské zábavy.
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Jano Köhler
Před 70 lety, 20.ledna 1941, zemřel
v nemocnici v Brně, významný občan obce
Strážovice, akad.malíř Jano Köhler.
Připomeňme si tuto velkou osobnost
uměleckého světa na Moravě, tohoto velkého
mistra štětce.
Strážovice se, bohužel mohou pochlubit
pouze jeho náhrobkem, a několik málo
rodin vlastní litografii sv.Cyrila a Metoděje.
Pokud se však porozhlédneme po Moravě,
najdeme jeho fresky, sgrafita, vitráže,
mozaiky např. v nedalekém Kyjově / freska
na průčelí farního kostela, keramická řezaná
mozaika nad vstupem do gymnaziální kaple,
sgrafita na muzeu a jiné významné stopy
jeho práce / .Nenkovice se pyšní výzdobou
na secesní zvonici, vitrážová okna najdeme
v kostele sv.Jakuba v Želeticích . Mohla bych
jmenovat další a další obce a města ve kterých
Jano Köhler zanechal svůj rukopis. Z těch
nejznámějších míst je to např. křížová cesta
na sv.Hostýně, výzdoba chrámů v Olomouci,
Kroměříži, Prostějově a jinde. Také mnoho
měšťanských domů je vyzdobeno jeho
nenapodobitelnými sgrafity.
Několika málo větami vzpomenu jeho
životopis. Jano Köhler se narodil 9. února 1873
na Pekařské ulici v Brně jako druhý z dvojčat
/sestra Růžena /. Pocházel z chudých poměrů,
jeho otec umírá několik týdnů po narození
svých dětí. Matka Rozina tak zůstává na
výchovu dětí sama. Pro nedostatek místa na
českých školách, začíná školní docházku na
německé Volksschule. Díky matčinu zdravému
národnímu cítění však po roce přechází na
českou obecnou školu.
V letech 1884 až 1891 navštěvuje
gymnázium v Brně, poslední maturitní ročník
dokončuje v Praze. Od roku 1893 studuje
Jano Köhler na uměleckoprůmyslové škole
s cílem stát se profesorem kreslení. Jeho
talent ho přivádí až na pražskou Akademii,
kde navštěvuje speciálku profesora Ženíška.
V roce 1900 získává první velkou zakázku na
sgrafitovou výzdobu prostějovského zámku.
Za honorář si pak kupuje V Nenkovicích,
rodišti své matky, dům číslo 137, přistavuje
12

ateliér a společně s matkou, sestrou a později
i manželkou zde žije až do roku 1926,
kdy se stěhuje do Strážovic. S manželkou
Rosálií měl tři děti a všechny se narodily
v Nenkovicích. Starou šmelcovnu s věžičkou
ve Strážovicích zajisté Jano Köhler koupil
nejen z praktických důvodů, aby to měl
blíž na kyjovské nádraží, ale také mu určitě
učaroval ten nádherný romantický výhled na
celou jihovýchodní Moravu, Strážovice se
také staly místem, kde se setkával umělecký
svět a lidé, kteří měli k Jano Köhlerovi
nejblíže – malíři Joža Üprka, Antoš Frolka,
básník Petr Bezruč, kněz a básník Karel
Dostal – Lutinov a další.
V roce 2003 jsme si v galerii při Obecním
úřadě v Nenkovicích připomínali 130 výročí
narození malíře. Výstava obrazů, převážně
zapůjčených z depozitáře Galerie Hodonín,
vzbudila neobvyklý zájem nejen milovníků
umění, ale i lidí, kterým jméno Jano Köhler
není lhostejné. Pevně věřím, že i v roce
2013, kdy si budeme připomínat 140. výročí
narození Jano Köhlera, bude zájem občanů
stejný.
Za kulturní komisi OÚ ve Strážovicích
Jitka Válková

Informace občanům obce Strážovice

Ladislav Schovanec

Narozen 12.2.1941
Kdo je Ladislav Schovanec?
Ladislav Schovanec – malíř, se narodil
12.února 1941 ve Strážovicích manželům
Anně a Josefu Schovancovým jako šesté dítě.
Základní vzdělání absolvoval ve Strážovicích
a v Nenkovicích. Rodina Schovancova byla
vždy silně nábožensky založená. Ladislava i
staršího bratra Aloise vždy zajímalo sakrální
umění. Pracoval jako výtvarník Státního divadla v Brně. Celý život chtěl zasvětit umění,
proto také studoval 2 roky na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze a 2 roky na
Vysoké škole scénografické taktéž v Praze.
V roce 1973 emigroval do Itálie, následujícího roku se odstěhoval do Francie, usadil
se na předměstí Paříže v Alfortville. Zde
se začal věnovat volné tvorbě a ilustracím.
Finanční příjem do rodiny získával restaurováním obrazů.Ve Francii žije se svoji ženou
Bělou, dcerou a synem. Ladislav Schovanec
se také věnuje poezii, stejně i jeho žena. Její
sbírky básní byly vydány ve Francii i v České

republice, a byly oceněny řadou diplomů, cen
a medailí. Oba jsou křesťansky angažovaní
umělci a ctitelé Panny Marie.
Ladislav Schovanec má zálibu v kontrastech, ve smyslovém vytržení a dramatické
stavbě obrazů. Jeho klíčové obrazy – pojmy
jsou kámen a oblaka.Rád pozoruje věčnou
hru mraků. Jeho poetická, tvořivá inspirace
vychází z odkazu Starého a Nového zákona.
Z významných ocenění a uznání je třeba
připomenout vítězství na Světové výstavě
v Pise v roce 2002, nebo první cenu za kvaš
v Národním salonu v Issaudu v roce 2005.
Dílo Ladislava Schovance bylo možno spatřit
na výstavách, kromě Francie, také v Kanadě,
Spojených státech amerických, v Německu, Belgii, Japonsku, Spojených arabských
emirátech či Uruguayi. V naší republice opět
pravidelně vystavuje od roku 1991, naposled
v Galerii Oliva v Praze. Do Nitry a Topolčan
zavítal v roce 2010.
Panu Ladislavu Schovancovi přejeme k jeho 70. narozeninám hlavně hodně zdraví,
tvůrčího elánu a krásné rodinné pohody.
Obecní úřad a kulturní komise

Slovácký rok 2011
Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že
se v letošním roce ve dnech 12. až 14. srpna
se koná v Kyjově Slovácký rok.
Prosíme občany, aby nachystali kroje pro
sebe, své děti a chasu. Žádáme občany,

aby v co největším počtu reprezentovali
obec Strážovice na tomto nejvýznamnějším
folklorním festivalu na Moravě.
Obecní úřad Vám tímto moc děkuje.
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ČOV Strážovice – Stavěšice

Je navržena technologická linka čištění
odpadních vod v sestavě mechanického a
biologického čištění s kalovou koncovkou se
strojním odvodněním kalu. Kapacita ČOV je
navržena pro čistění odpadních vod produkovaných od 1 042 EO (ekvivalentních obyvatel). Navržená ČOV pracuje na principu
nízko zatěžované dlouhodobé aktivace s simultánní nitrifikací a denitrifikací s aerobní
stabilizací kalu.
Po ukončení výstavby bude zahájen zkušební provoz v délce trvání 6-12 měsíců.Během zkušebního provozu budou odebírány a
vyhodnocovány vzorky odpadních vod jak na
přítoku, tak i na odtoku z ČOV dle nařízení

vlády č. 229/2007 Sb. za účelem prokázání
schopnosti čistírny plnit svoji funkci a přejít
do trvalého provozu. Před zahájením zkušebního provozu musí být zajištěn dostatečný
nátok splaškových vod na ČOV tak, aby tato
byla schopna spolehlivého provozu. Navržená ČOV pracuje bezproblémově, pokud
je na ni přivedeno min. 50 % návrhového
znečištění. V našem případě to znamená
přívod nepředčištěných splaškových vod od
cca 550 obyvatel obcí Strážovice a Stavěšice.
Z tohoto důvodu bude nutné v obou obcích
provést přepojení stávajících septiků a vyřazení z provozu žump na vyvážení s přímým
napojením produkovaných odpadních vod na
stokovou síť a následně na ČOV.
(Likvidaci odpadních vod formou žump na
vyvážení řeší § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001
Sb. vodní zákon, v platném znění. Vypouštění odpadních vod do stokové sítě § 3 odst. 8
a § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.)
Ing. Jaroslav Bystřický
Artésia, s.r.o. Kyjov

Byl u nás Mikuláš
I v roce 2010 jste mohli 5. prosince potkat
Mikuláše s andělem a čerty. Doufáme, že se tato
tradice bude udržovat i nadále.

Charita Česká republika děkuje všem občanů,
kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
V obci Strážovice se vybralo 12.802,- Kč.
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Ochrana seniorů
Dobrý den, obracíme se na vás se žádostí
o spolupráci při ochraně vašich spoluobčanů. V poslední době se ve větší míře začala
objevovat trestná činnost páchaná na seniorech. Ne vždy se podaří pachatele usvědčit a
ukradené peníze získat zpět. Jisté je ovšem
to, že takové trestné činnosti se lze úspěšně
vyvarovat a to dodržováním jednoduchých
preventivních pravidel.
Většina podvodníků a zlodějů se snaží pod
různými záminkami dostat do domu starých
lidí, kde často seniora obelstí nebo odvedou
jeho pozornost a peníze z něj vylákají nebo
prostě ukradnou.
Takovými záminkami může být:
- Vybírání nedoplatků za energie a služby
- Finta s přineseným přeplatkem a následným rozměňováním peněz
- Půjčka domnělým rodinným příslušníkům
na opravy nebo uhrazení dluhu
- Podání sklenice vody nebo použití WC
- Nabídka různého zboží (deky, hrnce, nože,
nářadí, apod.)

A jak se okradení vyvarovat? Stačí opravdu
málo:
- Nevpouštět do domu žádné cizí osoby
- S cizími lidmi můžete mluvit i přes dveře
nebo okno
- Zamykání vstupních dveří a vrat je samozřejmostí, i když jste doma
- Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek
- Peníze, které musíte mít nutně doma, rozdělte na více míst
- Každý poznatek o výskytu podezřelé osoby nahlaste na obecní úřad a také policistům na linku 158
Zvláště poslední informace je pro policisty
a pro úspěšné dopadení pachatele velmi důležitá. Žádáme proto všechny, kdo se s podezřelými osobami setkají, aby svůj poznatek
oznámili. A to i v případě, že nebyli okradeni
či podvedeni. Všechna oznámení mohou
směřovat na nejbližší služebnu Policie ČR
nebo přímo na linku 158.
S pozdravem
nprap. Petr Zámečník, tiskový mluvčí
Policie ČR Hodonín
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Statistika
Během roku se přistěhovalo 24 občanů a
odstěhovalo se 7 občanů. K 31.12.2010 mají
Strážovice 569 obyvatel. Z toho je 229 mužů,
254 žen a 86 dětí.

Úmrtí
Stanislav Kostrhoun
Stanislav Dáňa
František Lažek
Marie Kučerová

Narození

Adéla Vaňkátová
Justýna Pelikánová
Marek Strmiska
Martin Strmiska
Lukáš Ždánský
Ondřej Lažek
Vojtěch Malík
Michaela Furiková
Johanes Urban
Anna Bunžová
Rozálie Anna Andrášová

Sňatky
Michaela Hlaváčová a Miroslav Haška
Taťána Pavelková a Tomáš Bárta
Veronika Horáková a Petr Řihánek
Alena Šimečková a Lukáš Hrubý
Pavla Křížová a Ondřej Vymazal
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Srážky
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

------60 ml
144 ml
108 ml
210 ml
121 ml
41 ml
15 ml
28 ml
---

Celkem za 3⁄4 roku 727 mililitrů.

Mužský sbor Strážovice
V roce 2010 jsme se zúčastnili osmi akcí.
11.4. Zpívání mužských sborů ve Svatobořicích
18.4. Zpívání pro důchodce Strážovice
8.5. Účast na Guláš párty Bukovanský mlýn
9.5. Den matek Strážovice
30.5. Kosení Buchlovice
28.8. Sešlost na Babím lomu Strážovice
6.11. Hodové zpívání u máje Strážovice
19.12. Zpívání u vánočního stromku Strážovice

