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Vážení spoluobčané,
uplynul rok 2011, ve kterém jsme
společně s obcí Stavěšice začali
budovat čistírnu odpadních vod.
Tato akce je jistě největší pro obě
obce, především po stránce finanční. Strážovice už nebudou poslední
obcí v Jihomoravském kraji, která
nemá vodoteč, jak nás několikrát
upozorňovalo životní prostředí
kraje a vyhrožovalo pokutou.
V roce 2011 jsme vybudovali hrubou
stavbu ČOV a část převaděče do
naší obce. Z dotací MZVŽ bylo
zaplaceno 39 575 580 Kč, z rozpočtu obce Strážovice 2 000 000,- Kč
a z obce Stavěšic 1 500 000,- Kč.
V roce 2012 nás čeká 2. etapa, na
kterou již nemáme dotace z MZVŽ.
Oběma obcím se podařilo získat dotace z krajského rozpočtu.

Pro nás to znamená, že bude dobudován převaděč a provedena velká
část rekonstrukce 770 m kanalizace
po obci. Vzhledem k tomu, že jde o
velmi náročnou práci, žádám o pochopení všech občanů a respektování pracovníků firmy, která bude
tuto akci provádět. Na podzim nás
čeká zkušební provoz ČOV a přepojování domovních přípojek do
kanalizace.
Další akcí, kterou budeme provádět, bude sanace budovy obecního
úřadu, která proběhne v měsíci
květnu a červnu.
Přeji všem spoluobčanům v letošním roce 2012 hodně zdraví, štěstí
a pevné nervy.

starosta obce
MVDr. Vladimír Ždánský
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Akce obecního úřadu za rok 2011
1. Hlavní akcí byla I. etapa ČOV Strážovice – Stavěšice. V tomto roce jsme na tuto akci
zaplatili z rozpočtu
2 000 000,- Kč.
2. Další akcí bylo dokončení nového vodovodu v trati Díly II za
198 000,- Kč.
3. Dále byl vypracován projekt na sanaci obecního úřadu za
21 000,- Kč.
4. Křovinořez
19 746,- Kč

ČOV Strážovice – Stavěšice
V letošním roce bude spuštěn zkušební provoz ČOV Strážovice - Stavěšice. Bude nutné,
aby se občané připojili na kanalizaci. Musí se
provést odpojení septiků a zavést přímo do
kanalizace.

V tomto bude občanům nápomocna firma
Artezia, se kterou se budou moci jednotliví
občané dohodnout, jak je popsáno ve článku
od firmy Artezia. Tato akce se uskuteční po
provedení 770 m kanalizace v naší obci.

Kopie dopisu od firmy Artezia - cenová nabídka
Dobrovolný svazek obcí
Svazek obcí Strážovice a Stavěšice
Stavěšice 9
696 38 Strážovice
V Ratíškovicích 16. 12. 2011
Věc: Cenová nabídka
Na základě naší dohody Vám předkládáme nabídku pro občany Vaší obce na využití zemního
stroje a prodej potřebného materiálu při přepojování popř. budování nových kanalizačních
přípojek v návaznosti na výstavbu kanalizačních stok v obci.
Zemní stroj JCB bude možno využít ve dnech pracovního klidu (sobota, svátek) za
předpokladu zajištění jeho výkonu po dobu alespoň 5 hodin. V pracovní dny po pracovní době
jen výjimečně, vždy po dohodě. Využití stroje bude možné pouze v případě, že bude firma v
obci pracovat. Cena Kč 500,-/1 hod., minimální fakturační doba je 0,5 hod. Při výkopových
pracích nese investor (majitel přípojky) plnou zodpovědnost za inženýrské sítě (voda, plyn,
kabely, atd.).
V případě požadavku na kompletní dodávku celé přípojky bude provedena samostatná
kalkulace.
Ceny materiálu: materiál ks Kč/ks
Šachtové dno 400/160 přímé 1 ks 1089,90
Š.D. 400/160 spojné 1 ks 1202,25
Š.D. 400/200 přímé 1 ks 1247,40
Š.D. 400/200 spojné 1 ks 1354,50
KGEM TR 400/1m SN 2 prodloužení k šachtě 1 ks 495,60
Poklop kruhový PP 1,5t DN 400 1 ks 390,60
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Plánované akce obecního úřadu na rok 2012
1) Hlavní akcí bude II. Etapa ČOV Strážovice - Stavěšice. V naší obci to bude 770 m kanalizace.
• 368 m podél hlavní cesty ke Kyjovu
•
98 m od sklepů v Lůčkách
• 242 m Kamence
•
59 m od kapličky u Vaňkátového
2) Dokončení převaděče od Stavěšic a provedení revizí kanálových šachet.
3) Provedení sanace OÚ za 520 000,- Kč
4) Oprava povrchu hřiště s umělou trávou za 100 000,- Kč.

Strážovská kaple

Jak jistě všichni víme, naše kaple není po
stránce stavební v utěšeném stavu. S novým
panem farářem Martinem Vítem Červenkou
jsem navštívil obec Dambořice, která pro-

váděla sanaci a zpevňování zdí kostela. Pozvali jsme na posouzení stavby firmu z Brna
a památkáře. Statik dále zjistil, že krovy naší
kaple jsou ve špatném stavu.
Bylo dohodnuto, že bude vypracován projekt na jednotlivé práce. V současné době
nejsou vypsány žádné dotace na církevní
stavby pro obce nad 500 obyvatel. Pan farář
bude muset požádat o dotace až v příštím
roce, pokud bude něco vypsáno. Dále se
pokusíme žádat o dotace přes Jihomoravský
kraj. Oprava kaple bude náročná po finanční stránce, proto se bude muset provádět na
etapy. Pokusíme se, pokud to půjde, provést
některé práce svépomocí, aby se ušetřily finanční prostředky.

Připravujeme třídění bioodpadu

Jak dále s úklidem obce?

Svazek obcí Severovýchod připravuje
pravděpodobně ještě letos zdarma dodat
do každé domácnosti speciální popelnici
na bioodpad. Potraviny, odpad zeleně nebo
zbytky z kuchyní, to všechno do biologicky
rozložitelného odpadu patří. Podle odhadů
odborníků činí tyto složky ve směsných komunálních odpadech více než 40 procent.
Do tohoto projektu Severovýchod nespadá
jen nákup speciálních popelnic, ale také výstavba nové kompostárny v Těmicích. Tam
se bude bioodpad z celého Kyjovska směrovat. Tím náklady obcí na směsný odpad
budou výrazně menší.
Už více než dva roky tento způsob je
zkušebně praktikován v obcích Stavěšice
a Dambořice. Množství komunálního odpadu se zde snížilo o 40 – 50 procent.

V letošním roce vyšel zákon, ve kterém se
říká, že nezaměstnaní
občané
registrovaní
delší dobu na úřadě
práce, musí odpracovat na obci 20 hodin
měsíčně. V případě, že
tak neučiní, bude jim odebráno na půl roku
pojištění. Je to nařízení Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Starostové a Svaz měst a obcí proti tomuto
nařízení protestují. Toto nařízení se ale stále
mění. Našim poslancům a senátorům jsme na
schůzi v Brně sdělili, že s tím nesouhlasíme.
Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.
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Kulturní akce roku 2011
15.l. Myslivecký ples - Ples pořádalo
Myslivecké sdružení „Stará Hora“
Strážovice, hrála Taburčanka. Kromě
připravené bohaté tomboly včetně zvěře,mohli účastníci ochutnat i zvěřinové
speciality.
29.1. Farní ples - Ples pořádali farníci,
k tanci a poslechu hrála dechová hudba
Vlkošáci. Byla připravená bohatá tombola.
19.2. Maškarní ples - Ples pořádala TJ Sokol Strážovice, hrálo Duo Vávra. Pro
hosty byla připravena velmi bohatá
tombola a vystoupení mažoretek.
27.2. Maškarní karneval. Zúčastnilo se asi
50 dětí. Nashromáždilo se 265 výherních cen a 35 hlavních slosovatelných.
Členové kulturní komise připravili pro
děti spoustu soutěží a her. V prodeji
pomáhaly p. Vavrušková a p. Lažková-děkujeme. Pro děti hrál DJ Bula.

6.3. Beseda s důchodci - K tanci a poslechu hrál Miroslav Fridrich, hostům
zazpíval také mužský a ženský sbor.
Vystoupil Aerobic Kyjov.
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26.3. Zájezd do Prahy - Muzikál Děti Ráje.
Zájezdový autobus byl zcela zaplněn.
2.4. Bazárek dětských oděvů a hraček
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30.4. Slet čarodějnic. Slet se konal na Myslivecké chatě. Akce se pořádala ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením
Stará hora. Děti soutěžily v různých
disciplínách, také se učily vařit různé
lektvary a střelby ze vzduchovky,ve
které soutěžili i rodiče. Po upálení
čarodějnice se opékaly špekáčky. Na
cestu domů měly děti připraveny rozsvěcené lampiony.

5.5. Předávání čestného občanství - U příležitosti 70. narozenin našeho rodáka
pana Ladislava Schovance, známého
malíře po celém světě, žijícího v Paříži, bylo panu Schovancovi slavnostně
předáno Čestné občanství obce Strážovice. Při předání vystoupili žáci školy.
Programem provázela p. Jitka Válková.
Předání se zúčastnilo asi 50 občanů.
Po předání probíhala beseda a diskuze.

8.5. Den matek - Za hojné účasti občanů
vystoupily v sále tělocvičny školy děti
Základní školy a Mateřské školy Strážovice.
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14.5. Prohlídka zámku v dobových kostýmech.Prohlídka se konala na zámku
Milotice. Děti i rodiče se oblékli do
dobových kostýmů. Součastí prohlídky
byla i audience u paní baronky.

29.5. Dětský Den. Původně byl plánován na
sobotu 28.5. ale kvůli nepřízni počasí-pršelo, byl odložen na neděli 29.5.
Akce probíhala ve spolupráci s fotbalovým klubem na hřišti a v lese, kde
na různých stanovištích čekaly na děti
různé pohádkové postavy: Čarodějnice,
Karkulka, Disney postavičky, indián a
děti měly za úkol plnit různé úkoly. Za
odměnu každé dítě dostalo strážovské
tolary, za které si mohlo koupit zboží
v pohádkovém obchodě.
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4.6. Zumba s Veronikou
11.6. Zumba Maraton s Petrem Křížem
a Hankou Uhlířovou.
18.6. Letní noc - Hasiči - Za nepříznivého
počasí k tanci a poslechu hrála Šiška
z Vracova.

6.8. Country Gril Strážovice. Za perfektního počasí se konala akce v grilování
týmů obcí: Stavěšic, Sobůlek, Ždánic
a Strážovic. Od 17 hod. týmy připravovaly různé grilované pochutiny. Od
18 hod. k tomu hrála country kapela
Santa Fe z Brna. Všechny týmy byly
odměněny.
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13.8. Slovácký rok - Každé čtyři roky se
naše obec zúčastňuje tradičního Slováckého roku v Kyjově. Ani tentonkrát
jsme se nenechali zahanbit a naši obec
reprezentovalo 70 krojovaných. Tímto
jim ještě jednou děkujeme za vzornou
reprezentaci obce.

1.-3.9.Výstava fotografií - Pan Procházka
s paní Konečnou uspořádali výstavu
historických fotografií „Strážovice
v čase“. Výstava měla úspěch a byla
hojně navštívena občany.
1.10. Bazárek tentokrát podzimního a zimního oblečení.
16.10.Vítání občánků - Obec Strážovice
a kulturní komise přivítala mezi občany Strážovic 7 dětí.

7

Informace občanům obce Strážovice
4.-6.11. Tradiční krojované hody - Hody
byly tradičně zahájeny stavěním máje
za doprovodu zpěvů mužského sboru.
Po celou sobotu vyhrávali tradičně až
do rána Sobuláci. V neděli byla sloužena tradiční hodová mše svatá.
Stárci:
Lenka Honzírková – Boris Linzer

19.11. Vánoční dílna s prodejní výstavou.
Dílna se nakonec nekonala pro nemoc
pana Kokeše. Na výstavě si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet uplést košík,
nazdobit kamínek, udělat šperky ze
speciální hmoty, zkusit si ubrouskovou
techniku, udělat z drátků vánoční ozdobu atd. Na občerstvení byl podáván
punč, čaj, káva a vánoční cukroví.

Zuzana Jirousková – Libor Plaček
Lenka Raušová – Tomáš Vala
Monika Vráblíková – Jakub Švorba
Petra Miklasová – Lukáš Zálešák
Eliška Petříčková – Jakub Rauš

26.11. Kateřinská zábava - Na zábavě opět
vyhrávali a všechny přítomné bavili
Sobuláci.
18.12. Tradiční zpívání koled u vánočního
stromku

Kulturní komise děkuje všem dobrovolným
pomocníkům a organizacím při pořádání našich akcích.
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Veselá školička ve Strážovicích
Nikdo, kdo projíždí obcí Strážovice, nemůže přehlédnout naši krásnou školu, která
podle svého školního vzdělávacího programu
nese příznačný název Veselá školička. Přijďte se k nám podívat, posedět, třeba se i něco
nového naučit a jistě se vám bude u nás líbit.
Třídy vítají návštěvníky pěknou výzdobou,
která je tvořena žákovskými pracemi. V mateřské škole nepřehlédnete veselé postavičky
z pohádek a dětských příběhů. Celá škola na
vás dýchne čistotou, klidem a pohodou.

V rámci čerpání projektu Evropské unie Peníze školám jsme třídy vybavili interaktivními tabulemi, notebooky pro učitele, barevnou
kopírkou a visualizerem. Paní učitelky oživují výuku vlastními výukovými programy,
které samy tvoří v rámci tohoto projektu.
Ve školním roce 2011-2012 navštěvuje školu celkem 36 dětí, polovina v základní škole
a polovina v mateřské. Obě tyto části školy
žijí jako jedna rodina, o čemž svědčí velká
spousta společných programů a aktivit. Snad
jen některé z nich: Dýňové strašení, Vánoční
koledování, Zpívání u vánočního stromu,
Maškarní karneval s předáním pololetního vysvědčení, Zápis budoucích prvňáčků
a mnoho, mnoho dalších.
Celý školní tým pedagogů a provozních zaměstnanců pracuje s plným nasazením a za to
jim patří velký dík. Práce školy je již od měsíce září pestrá a plná zajímavých činností a
celoškolních projektů. Putujeme za poznáním
svého nejbližšího okolí - poznáváme region

Babí lom. Také znalosti v dopravní výchově a
bezpečnosti pravidelně prohlubujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kyjově.
Stali jsme se pravidelnými čtenáři knihovny.
Sbíráme starý papír, tvoříme, zpíváme, tancujeme, …
Hlavně se však učíme, pracujeme, nabíráme nové poznatky a vědomosti. O všech
aktivitách školy ať velkých, či malých se ani
nedá psát, kolik jich naše malá školička za
rok zvládne.
Nacházíme se v době mnoha změn, které
nyní čekají i naši školu. Po několikaleté práci jsem se rozhodla změnit působiště, ráda
však budu i nadále se školou ve Strážovicích
spolupracovat prostřednictvím Domu dětí a
mládeže ve Ždánicích.
Věřím, že nastavený trend a další rozvoj
školy bude pokračovat i pod novým vedením
za plné podpory rodičů a zastupitelstva obce.
Tímto bych se s Vámi ráda rozloučila a popřála škole mnoho úspěchů na poli výchovy,
vzdělávání i mimoškolních aktivit. Žákům
rychlý rozvoj znalostí i dovedností a mnoho
úspěchů v postupu do vyšších ročníků.
Můj největší dík patří celému kolektivu
zaměstnanců školy, který se vypracoval
ve skvěle fungující pracovní tým. Obecnímu
úřadu přeji šťastnou ruku při výběru nového vedení a zároveň děkuji za všestrannou
pomoc a podporu školy - nejvýznamnějšího
vzdělávacího a kulturního zařízení obce.
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
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Mužský sbor
Mužský sbor má 15 členů. Schází se na
zkoušky 1x týdně, hlavně v době akcí, jinak
dle potřeby.
V roce 2011 jsme účinkovali na 12 akcích.
29.1. Farní ples
6.3. Beseda s důchodci
27.3. Zpívání u sklepů na Šištótě Kyjov
7.5. Bukovanská guláš párty
14.5. Májová veselice Ždánice
21.5. Zpívání mužských sborů Dambořice
29.5. Tradiční kosení v Buchlovicích
2.7. Zpívání v Javorníku
13.8. Slovácký rok Kyjov
16.9. Předhodové zpívání v Lanžhotě
4.11. Stavění máje před hody Strážovice
18.12. Tradiční předvánoční zpívání u stromku

Za jednu z nejkrásnějších akcí v dosavadním účinkování našeho sboru považujeme
předhodové zpívání v Lanžhotě. Na zpívání
do Lanžhota jsme měli již několik pozvání,
ale až tentokrát to vyšlo. S městem Lanžhot
nás pojí to, že na jeho území na soutoku řeky
Moravy a Dyje bývala dříve osada Strážovice. I proto nás konferenciérka před vlastním
účinkováním přivítala slovy:
„Vítejte doma Stražovjáci!“ Naše vystoupení bylo až na závěr akce a bylo vysoce
hodnoceno od všech diváků a účinkujících.
Tohoto tradičního zpívání se zúčastnily
mužské sbory z Blatnice, Milotic, Tvrdonic,
Strážovic, domácího Lanžhota a ženský sbor
z Lanžhota. Dále vystoupila řada známých
sólistů za doprovodu cimbálové muziky Jožky Severína. Po této úspěšné akci jsme získali řadu pozvání na účinkování našeho sboru.

Z nových akcí našeho sboru patřily k nejlepším zpívání v Javorníku a předhodové
zpívání v Lanžhotě. V Javorníku 2. července
v přírodním areálu za krásného počasí jsme
velmi dobře reprezentovali naši obec. Zpívání se zúčastnily mužské sbory z Lipova,
Velké nad Veličkou, Strážovic, domácího
Javorníku a ženské sbory ze Starého Města
a Javorníku.

Naši mladí sportovci
Dominik Pelikán
Loňský ročník fotbalové dovednostní soutěže Svatováclavský pohár, (kterou pravidelně
pořádá občanské sdružení Aktivní Slovácko), vyhrál Dominik
Pelikán. Jako vítěz si
za odměnu zatrénoval
ve fotbalové škole anglického velkoklubu
Manchester united.
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Natálie Kolajová sbírá jeden atletický úspěch za druhým

Rok 2011 znamenal pro atletku Natálii Kolajovou průlom a zároveň vybídl i k zamyšlení nad dalším směřováním jejich kroků,
neboť po sezoně 2012 končí své účinkování
ve věkové kategorii žákyň. Natálie se pevně
zapsala do povědomí atletických mládežnických odborníků v kraji a zřejmě i celé České
republice.
Zisk titulu mistryně České republiky v hale
na trati 800m a další skvělé výsledky (viz.
níže) spolu s reprezentací České republiky na
mezistátním utkání pěti zemí atletů do 15-ti
let v Nitře (ČR - SR - Maďarsko - Slovinsko
Největší úspěchy v roce 2011
Mistrovství ČR žactva v hale
Mistrovství ČR v přespolním běhu
Mistrovství ČR žactva na dráze
Mistrovství Moravy a Slezska
v přespolním běhu
Mistrovství Moravy a Slezska v hale
Mistrovství Moravy a Slezska žactva
na dráze
Letní Olympiáda dětí a mládeže
European Kids Athletics Games
Reprezentace ČR na mezistátním utkání

- Chorvatsko) přesvědčilo odbornou komisi a
Natálie byla vyhlášena nejlepší atletkou Jihomoravského kraje za rok 2011 v kategorii
žákyň.
V roce 2012 bude Natálie v soutěžích jednotlivců dále hájit barvy AK Kyjov, pro závody družstev však mateřský klub vyhověl
jejímu přání a enormnímu zájmu ambiciózního JAC Brno, kam ji pro letošní sezonu uvolnil a kterému by mohla dopomoci k získání
republikového titulu v soutěži družstev.
Ve skromných podmínkách kyjovské atletiky se Natálie připravuje pod vedením trenéra
Josefa Pazourka na poslední žákovskou sezonu, ve které má smělé plány. Touží získat co
nejvíce titulů, v květnu se postavit na start
na národním programu Zlaté tretry v Ostravě na stejném oválu jako jamajský sprinter
Usain Bolt, ale především, pokud vydrží
forma i zdraví, opět reprezentovat Českou
republiku na říjnovém mezistátní utkání, již
zmiňovaných pěti zemí, v Chorvatsku.
Další směr a atletické působení ovlivní i výsledek přijímacích zkoušek na gymnázium,
které Natálii čekají v dubnu. Vstup do sezony
2012 se jí nadmíru vydařil. V únoru přivezla
Natálie z haly titul mistryně Moravy a Slezska na 800m, 2. místo v běhu na 300m a poté
na březnovém Mistrovství ČR v Jablonci nad
Nisou obhájila titul mistryně ČR z loňského
roku a zároveň vytvořila na své oblíbené
osmistovce nový halový rekord mistrovství.

1. místo - (800m) - Jablonec n/N Mistryně ČR
2. místo – Baldovec
2.místo - (800m) - Nové Město n/M
1. místo – Olešná Mistryně MaS
1.místo – (800m) – Bratislava
Mistryně MaS
1. místo (800m) – Olomouc Mistryně MaS
2. místo v běhu na 800m
- Olomouc
1. místo v běhu na 1500m
- Brno
6. místo v běhu na 600m
- Nitra
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Miroslav Mlčoch - 10 let
kanásobný mistr světa v karate FSKA, který
každoročně přijíždí do Kyjova na seminář
karate, Mirkovy výkony již několikrát velmi
kladně ocenil. Soutěží v karate se jako závodník zúčastňuje teprve od podzimu 2010 a
v roce 2011 se zúčastnil celkem sedmi soutěží. V šesti z nich stanul jednou či vícekrát na
stupních vítězů, ať již jako jednotlivec nebo
člen týmu. V souhrnu na těchto soutěžích získal celkem 4x zlato a 2 tituly Mistra karate,
2x stříbro a 2x bronz. Jeho dosud největším
sportovním úspěchem je získání titulu Mistr
České republiky v karate Goju Ryu.
Je členem Karate Klubu Kyjov od roku
2008 a v současnosti patří mezi nejlepší závodníky a žáky našeho klubu ve své kategorii.
Pravidelně dochází na tréninky a na tréninku i
při soutěžích podává vždy maximální výkon.
Kromě získaných medailí a titulů patří k
jeho sportovním úspěchům i úspěšné složení
zkoušky na 6. Kyu u zkušebního komisaře
JKA ČR Pavla Znamenáčka. Tento několi29.01.2011 - Hausnerův národní putovní pohár, Brno
2. místo v kategorii Kumite tým Mladší žáci 9-11 let
2. místo v kategorii Kata tým Mladší žáci 9-11 let
05.02.2011 - Krajský přebor mládeže, Brno
3. místo v kategorii Kumite Mladší žáci 9-11 +36 kg
12.03.2011 - 1. kolo Národního poháru ČSKGr, Hustopeče
1. místo v kategorii Kumite Žáci 9-11 let +35 kg
10.04.2011 - 2. kolo Národního poháru ČSKGr, Hodonín
4. místo v kategorii Kumite Žáci 9-11 let +35 kg
vybojována nominace na Mistrovství České republiky
30.04.2011 - Mistrovství české republiky v karate Goju Ryu, Brno
1. místo v kategorii Kumite Žáci 9-11 let +35 kg
Titul Mistr České republiky v karate Goju Ryu kat. Kumite Žáci 9-11 let +35 kg
29.10.2011 - Mezinárodní turnaj SILESIA CUP 2011, Odry
1. místo v kategorii Kumite Mladší žáci 9-11 let +41 kg
19.11.2011 - Krajský přebor mládeže Velké Meziříčí
1. místo v kategorii Kumite Mladší žáci 9-11 let +41 kg
Titul Mistr Jihomoravského kraje v kat. Kumite Mladší žáci 9-11 let +41 kg
3. místo v kategorii Kata mladší žáci 9-11 let
Soutěžní rok 2012 zahájil Mirek opět výborným výkonem na Hausnerově národním putovním
poháru v Brně, odkud přivezl 1x zlato,1x stříbro a 1x bronz
12
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Sokol Strážovice
za rok 2011
Aktivity fotbalového oddílu v průběhu roku
2011 se nesly ve znamení nejen ryze sportovní činnosti, nýbrž také ve znamení prací
spojených s údržbou sportovního areálu, brigádnické činnosti, organizování a spoluorganizování kulturních akcí.
Pokud bychom to chtěli vzít chronologicky,
tak první oficiální akcí roku 2011 byla výroční schůze konaná 22. ledna, kde proběhlo vyhodnocení činnosti za rok 2010, volba výkonného výboru a její schválení a v neposlední
řadě také diskuze nad ožehavými tématy jak
roku uplynulého, tak toho následujícího. A že
bylo o čem diskutovat, o tom svědčilo velké
množství podnětů a připomínek od většiny
účastníků.
Na konci ledna (přesně od 29. ledna do 20.
března) odstartovalo fotbalové mužstvo sérii
přípravných utkání v rámci zimního turnaje
na nově vybudované umělé trávě v Kyjově.
Mužstvo sehrálo sedm zápasů s bilancí dvě
výhry, dvě remízy a tři prohry. Jednalo se
o přípravu veskrze kvalitní, jelikož jsme se
utkali nejen s tými na stejné úrovni, ale rovněž s tými hrajícími o úroveň výš. Menší kaňkou budiž fakt, že ne vždy se mužstvo sešlo
v ideálním složení, v němž mělo nastupovat
v jarní části sezóny, takže i kvalita předváděné hry v jednotlivých utkáních se tím pádem
značně lišila.
Jarní sezóna soutěžního ročníku 2010/11
začala 3. dubna utkáním v Prušánkách
a skončila 18. června zápasem v Dubňanech
s místem B-týmem. Celou soutěž zakončilo
mužstvo Sokola Strážovice s bilancí 6 výher,
6 remíz a 14 porážek, což v konečném součtu
znamenalo 11. místo se ziskem 24 bodů při
skóre 29:65. To samo o sobě sice značilo
záchranu v okresní soutěži III. třídy skupiny
A, ale na druhou stranu to byl ústup z předních pozic, které náš oddíl zastával v letech
minulých. Příčiny tohoto propadu by byly na
hlubší analýzu, avšak jako hlavní důvody lze
obecně označit nedostatečnou mládežnickou
základnu a s tím související stárnutí stávajícího kádru.

Po krátké letní přestávce, kterou jsme vyplnili třemi přípravnými zápasy, odstartovala
podzimní část ročníku 2011/12. Naše mužstvo zahájilo soutěž 6. srpna utkáním v Dubňanech a podzim zakončilo 6. listopadu na
domácí půdě s tímtéž soupeřem. Jednalo se o
předehrávané první jarní kolo. Výsledkem je
bilance dvou výher, jedné remízy a jedenácti
porážek se ziskem 7 bodů při skóre 13:40, což
znamená umístění na nelichotivém předposledním (13.) místě. Jak vidno, krize z jarní
části se přenesla do podzimní části nového
ročníku. I když jsme si byli vědomi vzniklých problémů a snažili se mužstvo přes léto
a ještě v probíhající soutěži posílit o hráče z
jiných oddílů, tak nutno přiznat (což je patrné
i při pohledu na tabulku), že konečný efekt
neodpovídá vynaloženým prostředkům. Přes
zimu bude tedy zase o čem přemýšlet.
Činnost oddílu Sokol Strážovice není
ovšem pouze o sportovní stránce. V únoru
jsme uspořádali již tradiční ples sportovců
s bohatou tombolou, který patří k vyhledávaným kulturním akcím v obci. Dále jsme
se v listopadu ve spolupráci s obcí podíleli
na organizaci tradičních krojovaných hodů,
přesněji řečeno měli jsme na starost prodej
občerstvení na dvou po sobě jdoucích tanečních zábavách.
Každoročně, vždy jednou na jaře a jednou
na podzim, provádíme sběr železného šrotu formou dobrovolných brigád. Nespočet
hodin trávíme rovněž údržbou našeho sportovního areálu, který se postupnými kroky
snažíme zvelebovat – ať už svépomocí nebo
prostřednictvím dotací od ČSTV.
V roce 2010 to byla rekonstrukce sociálního
zařízení a montáž nových plastových oken,
na což v roce 2011 navázala nová fasáda
na budově kabin a ke konci roku kompletní
oprava elektro-instalace.
Mnohé z výše uvedeného by ovšem nebylo
možné bez podpory (a nejen finanční) obce a
drobných sponzorů, jimž tímto patří dík.
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SDH Strážovice

Rok 2011 pro nás začal nemilým překvapením. Dostali jsme od obecního zastupiteltsva
příspěvěk na provoz jednotky 20 000 kč. Ale
protože jsme nesplnili vizi dvou zastupitelů
založit žákovské družstvo, byla nám tato
částka snížena na 12 000 kč. Pan starosta nám
ale slíbil, že vyjedná na kraji dotaci.
V únoru nám náš člen Ondřej Vymazal provedl školení první pomoci za pomoci figuríny, kterou společnými finančními prostředky
zakoupil 3. okrsek. Školení se zúčastnili
všichni členové jednotky i se svými rodinnými příslušníky. Také jsme museli změnit
velitele naší jednotky. Námi navržený Tomáš
Bárta se odstěhoval z důvodů zaměstnání
mimo okres Hodonín a tak byl navržen za
velitele Petr Válek. V březnu byl všemi hlasy
zvolen a ujal se funkce. V listopadu udělal
velitelskou zkoušku i Jiří Luža, takže máme
ve sboru 2 vyškolené velitele družstva.
Dne 13. března naši tři členové udělali úspěšně zkoušky Hasiči III. Stupně. Byli to Svoboda Václav, Dubný Petr a Vráblík Martin.
V květnu naše jednotka vyčistila koupaliště. Protože bylo silně znečištěné, práce trvaly
dva víkendy. Přesto se nádrž nepodařilo vyčistit na 100%. Ani letos se nikdo ze zastupitelstva nepřišel ani podívat, jakou špinavou
práci odváději strážovští hasiči ve svém volnu a zadarmo.
V kulturní oblasti jsme pořádali jednu akci,
protože jsme na Velikonoce nedělali košt
vína z důvodu neúrody hroznů v tomto roce,
uspořádali jsme 18.června letní noc. Skupina ŠIŠKA z Vracova se postarala o kvalitní
hudbu, náš grilovací a výčepní tým se snažil,
ale příroda si vybrala svou daň. Celý večer
a noc pršelo a tak se dostavilo jen pouze 60
14

platících lidí. Ale i to nám pokrylo náklady a
nebyli jsme ztrátoví.
V letošním roce jsme se zúčastnili třech
soutěží. V okrskovém kole ve Věteřově jsme
skončili na pátém místě. Ve Ždánicích na
pěkném třetím místě. Nevyvedla se nám pouze noční soutěž v Želeticích, kde jsme skončili na 8. místě. Během roku jsme vylepšili
naši stříkačku a za použití soutěžních savic
jsme zlepšili sací vedení a nabírání vody. V tu
chvíli nestačila přední část mužstva rozvinout
vedení. Proto se příští rok musíme zaměřit na
přední část vedení, vymyslet nový způsob
spojování a rozmotávání hadic, protože nikdo
z nás nechce zůstávat v poli poražených. Také
se osvědčil v soutěžích náš nový člen Boris
Linzer. Účastnil se soutěží, ale vzhledem k
jeho věku ještě nemůže být začleněn do zásahové jednotky.
Během celého roku náš člen Ondřej Vymazal průběžně školil mužstva 3. okrsku v
první pomoci. Ve Strážovicích školil 2x členy
zásahové jednotky, jedno školení provedl občanům při besedě s důchodci a školil mužstva
Věteřova, Archlebova a Ostrovánek. Zájem
mají i hasiči ze Želetic a Lovčic.
Ke konci roku nám Obecní úřad potvrdil
dotaci na 29 000 Kč + 12 000 Kč příspěvek
z obce. Tyto peníze se budou čerpat v roce
2012. Do majetku hasičského sboru jsme
kromě drobných doplňků zakoupili elektrické kalové čerpadlo.
Ke konci tohoto roku provedli členové
zásahové jednotky zdravotní prohlídky, aby
mohli v jednotce být zařazeni. Tyto zdravotní
prohlídky financovala obec Strážovice.
Na rok 2012 máme takové vyhlídky : uspořádat 2 kulturní akce pro dospělé a to košt vína a
letní noc. Pro děti chceme udělat jednu akci po
domluvě s Kulturní komisí. Bohužel už několik
měsíců jsou zváni na naší schůzi, ale zatím nikdo nepřišel. Dále se zúčastníme soutěží našeho
okrsku a dost práce budeme mít i při opravě budovy OÚ, protože musíme vystěhovat naše věci
a zařízení do náhradních prostor.
Vážení, začíná nám rok 2012, rok velkých
změn a překvapení. Já doufám, že naše práce
a snaha bude stejná, alespoň tak jako v roce
minulém. Přeji všem v tomto roce mnoho
úspěchů a štěstí v osobním životě.
Václav Svoboda
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Myslivecký rok 2010

Činnost mysliveckého sdružení je zaměřena
do dvou oblastí. Do oblasti spolkové činnosti
a práci v honitbě. Již 9 sezon po sobě jsme
uspořádali myslivecký ples a ten desátý plánujeme na 26. ledna 2013. K pořádání tradičního mysliveckého plesu, zimnímu povídání
o zvěři a myslivosti s dětmi mateřské školky,
po kterém jdou děti předložit ovoce a jiné
pochutiny do krmného zařízení, jsme přidali
i spolupořádání odpoledne pro děti a jejich
rodiče v areálu myslivecké chaty v Křižovských. Pálení čarodějnic doplněné o střelbu
ze vzduchovek, sportovní hry a dovednostní
soutěže se i díky pěknému počasí podařilo.
Na úseku zlepšování přírodních podmínek
jsme se zaměřili na proporcionální likvidaci
buřiny a pročištění neprostupného porostu
v Oříškách, Homolách a terasách v Křížovských. K udržení i oživení stavů bažantí
zvěře se snažíme přispět každoročním vypouštěním několika desítek bažantích slepic
před započetím toku. Samozřejmostí jsou
v průběhu roku opravy krmelců a zásypů.
V zimním období jsme srnčí zvěři předložili
zdravotní přípravek Cermix proti podkožní
a nosohltanové střečkovitosti. A průběžně
v tomto období strádání doplňujeme krmení
v zásypech a krmelcích.
Potěšující je, že i v roce 2011 jsme pozorovali v naší honitbě několik koroptví i s kuřaty. Bohužel se jedná o málopočetné koroptví

hejno. Ze zvěře můžeme ve Strážovicích nejčastěji spatřit zejména zajíce, bažanty, srnčí
zvěř, lišku, kunu, dravé ptactvo a ojediněle i
prase divoké. Lovíme převážně lišku, kunu,
srnčí, ojediněle černou zvěř (prase divoké),
v závěru roku potom na honech v omezeném
počtu i bažanta a zajíce.
Ke složení myslivecké zkoušky se v závěru
roku 2011 při našem mysliveckém sdružení
začali připravovat 3 mladí adepti ze Strážovic. Těmto přejeme úspěšné složení zkoušek.
Mgr. Bc. Radek Kolaja, předseda MS

Tříkrálová sbírka 2011
Charita Česká republika děkuje všem
občanům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové
sbírky. V obci Strážovice se vybralo 12.987,-
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Statistika
Počet obyvatel k 31.12.2011 je 570. Během
roku se přihlásilo 8 obyvatel a odhlásilo se 12
obyvatel.

Narození

U gastroenterologa na
Moravském Slovácku
Pacient na gastroskopii úpí,
že som sa tolik stresoval, Já hlúpý!
V žalúdku včíl vředy mám,
radšej ani nesnídám!
Eště sa mně búří střeva
z ložnice mňa vyháňá žena!
Co poradí mně dochtoři,
Léky, nebo otruby?
Méně shonu by to chtělo,
obědvat chce v klidu Vaše tělo.
Léky zánět vyléčí,
však Vaše stresy neřeší.

Maxim Kolaja
Karolína Machálková
Izabela Bociánová
Matěj Fúsek
Philipp Rösch
Uma Urbanová

Dbejte na lékařské rady,
dobré víno upevní Vám zdraví.
Vesele se životem ubírejte
a s přáteli si zazpívejte.

Sňatky
Ing. Martin Jedovnický a Livia Lukáčková
Tomáš Bula a Ludmila Pinterová
Michal Večeřa a Mgr. Miroslava Šimečková
Jindřich Stříž a Anna Slavíková

Úmrtí
Marie Schovancová

--62 ml
60 ml
133 ml
89 ml
24 ml
34 ml
30 ml
-----

Celkem za 8 měsíců 432 mililitrů.
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U zubního lékaře
Do ordinací zubních
pacienti vcházejí sklesle.
Však úsměv lékařů a sestřiček
jim naději vždy nese!
Raduje se srdce mé!
Ne celý chrup!
Jen jeden zub to je!

Srážky
leden, únor,březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Všeho s mírou si dopřávejte
a bez spěchu se nasnídejte.
Budete se cítit skvěle,
a manželka Vás ráda vezme
zase zpátky do postele!

Když už v noci ani nespím,
tak se na Vás zase těším!
Bolest mou vždy odplaví,
ten Váš úsměv laskavý!
Další zub se loučí s chrupem mým.
Jednou budu žít s tím umělým.
Žralok v moři ten se má!
Každý zub mu dorůstá!
S láskou a úctou k životu Vám věnuje
Radovan Vytlačil, Strážovice 169.
Z připravované knihy „Když je lékařům hej
a pacientům ouvej a obráceně.“

