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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2012, ve kterém
jsme společně s obcí Stavěšice
dokončili stavbu čističky odpadních vod a částí kanalizace.
Jedná se o největší a finančně
nejnáročnější akci v historii
obce. Je však nutné, aby se občané přepojili napřímo do kanalizace, abychom mohli prokázat,
že alespoň 75% domácností je
na ČOV připojeno. Tím pádem
máme splněn jeden velký úkol
od životního prostředí, které
nám vyhrožovalo milionovými
pokutami za vypouštění odpadních vod na ornou půdu.
Protože tato akce je pro obec
finančně náročná, bylo nutné si

vzít úvěr. Budeme muset v několika příštích letech šetřit na
jeho splacení.
Proto už v letošním roce 2013
nebudeme provádět žádné větší
investiční akce. Jedinou akcí
bude plynofikace pošty v budově Obecního úřadu.
Jinak budeme provádět jen
běžné opravy a údržbu obecního
majetku, abychom mohli splatit
co nejdříve úvěr.
Do nastávajícího roku Vám přeji, abychom byli všichni zdraví
a mohli si užívat klidného života
se svými blízkými.
starosta obce
MVDr. Vladimír Ždánský
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Akce obecního úřadu za rok 2012
Hlavní akcí bylo dokončení realizace ČOV
Strážovice - Stavěšice. Byla dobudována
nová kanalizace na Kamencích v ulici ke
Kyjovu a část u kapličky u Vaňkátového.
V měsíci srpnu byl zahájen zkušební provoz
čističky. Na tuto akci bylo nutné zřídit úvěr
v hodnotě 2.800 000,- Kč.
Druhá etapa - celkem tvořily náklady 11.836
092,- Kč – Strážovice 5.901 092,- Kč, z toho
byla dotace 8.230 000,- Kč. Doplatek za druhou

etapu činí 1.775 292,- Kč. V roce 2012 obec na
první a druhou etapu zaplatila 6.075 954,- Kč.
Další akcí byla sanace obecního úřadu
v hodnotě 539.752,- Kč, při níž byla celá budova od základů z vnější strany zaizolována.
Na podzim bylo provedeno vyčištění hřiště
s umělou trávou za 80 000,- Kč.
Dále byla realizována změna územního plánu č.3 obce v hodnotě 36.000,- Kč. A v roce
2013 bude doplaceno 24.000,- Kč.

Informace občanům o zavedení systému odděleného sběru
biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO).
Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto, ze strany vedení
všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružujících všechny
obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí
svozové oblasti společnosti EKOR, s.r.o.
Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu
a využití BRKO (bioodpadu z domácností).

Co tento systém znamená?
Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje
vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od
ostatního, již nevytříditelného odpadu a jeho
následné využití na zařízení k tomu určeném,
tedy kompostárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v
Těmicích za významného finančního přispění
EU v průběhu letošního roku.
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Jak bude systém fungovat?
Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě
jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž
budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto
nádob bude v režimu 1x / 14 dnů. Nový
systém bude zároveň měnit četnost svozu
SKO 1x /14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde
tento systém funguje už více než 3,5 roku je
tato frekvence svozu naprosto dostačující. To
zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž
k této změně dojde. Pro občany to bude tedy
znamenat jednoduchý systém, kdy jeden
týden se bude svážet SKO a druhý týden
BRKO. U bytových domů o větším počtu
bytů (předpoklad 10 a více) budou umístěny
kontejnery na BRKO o obsahu 770 l . Systém
svozu bude stejný.

Je třeba být zapojen v systému?
Ano!! Tento systém naplňuje zákonnou
normu o povinnosti každého občana, mimo
omezování vzniku odpadu, odpad třídit.
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Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu ( vznikajícího od občanů ) musí
být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití.
Na skládku by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. Kromě zákonných
aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž o zavedení dalšího způsobu
nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí
a měst a ten je pro občany závazný.

Co tedy je biologicky rozložitelný
odpad a co do něho patří?
Biologicky rozložitelným odpadem pro náš
systém jsou veškeré biodegradabilní odpady
a materiály rostlinného původu bez příměsí
ostatních nerozložitelných látek a znečištění
jinými látkami, zvláště nebezpečnými.

Co do bionádob patří:
Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, větve,
kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod.
Z domácností: především zbytky zeleniny
a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.)

Co do bionádob nepatří:
Maso ani cokoliv živočišného původu,
veterinární odpad, mikrotenové a igelitové
sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír,
kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy
z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod.

V našem zastupitelstvu byl vznesen dotaz,
zda by nešlo směsný odpad vyvážet stále 1x
za týden pro zápach popelnic v letních měsících.
Ředitel firmy EKOR nám sdělil, že v případě svozu 1x za týden bychom museli připlácet na svoz 92.340,- Kč, čímž by se zvýšil
celkový poplatek na 650,- Kč na osobu! Záleží na zastupitelstvu obce jak rozhodne, ale
dle informací ředitele již dvě třetiny svozného obvodu tímto způsobem sváží a nejsou
připomínky.
V případě svozu směsného odpadu 1x za
14 dní bychom nedopláceli nic navíc, jak již
bylo konstatováno.

Co systém přinese?
Za prvé přinese plnění Plánu odpadového
hospodářství ČR a Jihomoravského kraje
a závazků, k nimž se ČR zavázala vůči EU.
S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem
v souladu s legislativou ČR a EU.
Velmi důležitým přínosem je však úspora
pro obce důsledným tříděním biologicky
rozložitelného odpadu ze SKO samotnými
členy. Ukládání odpadu na skládku je totiž
dražší způsob nakládání s odpady než jejich
materiálové využití. To znamená, že čím více
se vytřídí využitelného odpadu z popelnic,
tím menší náklady bude mít obec v systému
nakládání s odpady, což může mít dopad na
cenu místního poplatku, který občané platí
za odpad obci. A v neposlední řadě kompost,
vyrobený z BRKO, bude možno využít na
zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných
pozemků.
Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží nakládání s odpady
obcím, ale naopak je zlevní a že občané
nebudou platit nic navíc!!!!
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Ukládání povinnosti vlastníku nemovitosti připojit se na
veřejnou kanalizaci podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Ustanovení § 3 odst. 8 zákona č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(dále jen zákon o VaK) umožňuje obecnímu
úřadu (tj. jakémukoliv obecnímu úřadu !!!)
- rozhodnutím v přenesené působnosti uložit
vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Ve výkladové komisi ministra zemědělství
byl projednán výklad uveřejněný pod č.19
souboru výkladů k zákonu o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu na úseku vodního hospodářství pro zákon o vodovodech a kanalizacích, z něhož vyplývá,
že povinnost připojit se na kanalizaci, uloženou pravomocným rozhodnutím, vydaným
obecním úřadem v přenesené působnosti podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích, je vlastník pozemku nebo stavby, na
které vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinen ve stanovené lhůtě splnit, a to

bez ohledu na existenci řádně povolené stavby, jejíž prostřednictvím doposud docházelo
k likvidaci odpadních vod.
Novelou vodního zákona je založena povinnost toho, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinnen je zneškodňovat tak, aby neohrožovaly jakost povrchových nebo podzemních vod, a prokázat jejich
zneškodňování v souladu se zákonem.
Vzhledem k tomu, že řízení o uložení povinnosti připojit se na veřejnou kanalizaci
je zahajováno zásadně z moci úřední, hradí
náklady na připojení v případech kdy není
porušena právní povinnost ten, kdo je v takovém případě ukládá – tedy ten, kdo narušuje
tento pokojný stav.
Každý občan musí prokázat jakým způsobem likviduje odpadní vody. V případě, že
má možnost napojit se na kanalizaci a neučiní
tak, musí prokázat vyvážení jímky odpadních
vod potvrzením od vyvážející firmy VAK,
která vyváží na ČOV Kyjov.

Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a
jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
Orientační přehled nebezpečných a zvlášť
nebezpečných látek dle Přílohy č.1 Zákona
č.254/2001Sb. o vodách, je uveden níže.
Emisní standardy pro vypouštění vybraných
zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v
Příloze č.1, odd. C, Nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních
vod.
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ñ minerální oleje a uhlovodíky ropného
původu
ñ ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové
hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
ñ koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)
ñ jedy a žíraviny
ñ koncentrované pokovovací lázně, jiné
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soli (posypové soli apod.)
ñ koncentrované silážní šťávy, statková
hnojiva, komposty, močůvka, výpalky
ñ přípravky na ochranu rostlin a hubení
škůdců (pesticidy, insekticidy)
ñ organohalogenové sloučeniny a látky,
které mohou tvořit takové sloučeniny ve
vodním prostředí
ñ organofosforové sloučeniny
ñ organocínové sloučeniny
ñ látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí, nebo pod jeho vlivem
ñ rtuť a její sloučeniny
ñ kadmium a jeho sloučeniny
ñ syntetické látky, které se mohou vznášet,

ñ
ñ
ñ
ñ

ñ

ñ

zůstávat v suspenzi nebo mohou klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vody
kyanidy
látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
látky intenzivně barevné
látky s nadměrným zápachem a dusivé,
nebo které ve styku s vodou vytváří látky
s nadměrným zápachem a dusivé
pevné předměty (zejména hadry, plasty,
láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky
apod.)
látky, které narušují materiál stok, nebo
ve styku s odpadními vodami tvoří látky,
které mohou narušit materiál stok

Akce mužského sboru v roce 2012
V tomto roce měl mužský sbor 8 akcí.
29. 4. Beseda s důchodci

19. 5. Zpívání mužských sborů v Žarošicích
9.6. Domácí beseda u cimbálu. Na tuto
akci jsme pozvali mužské sbory z obcí,
ve kterých jsme účinkovali v minulosti
a to z Lanžhota, Javorníku a Archlebova. Za nepříznivého počasí se v areálu
vedle školy zúčastnilo 90 lidí.

4.8.

Účast na folklorních slavnostech v
družební obci Osuské na Slovensku
u příležitosti oslav 750 let od založení obce. Při této náročné akci jsme
úspěšně reprezentovali naši obec společně s cimbálovou muzikou Pavla
Růžičky z Kyjova.

25. 8. Sešlost na Babím lomu za účasti folklorních sborů z Věteřova, Strážovic a
družební obce Osuské ze Slovenska.
Účast byla asi 300 lidí.
4.11. Předhodové zpívání u stavění máje
9.12. Adventní benefiční koncert na opravu kaple ve Strážovicích. Vybralo se
13.000,- Kč.
22.12. Zpívání u vánočního stromku spojené s živým betlémem a výstavou
betlémů ve škole.
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Kulturní akce roku 2012
14.1. Myslivecký ples – Ples pořádalo
Myslivecké sdružení „Stará Hora“
Strážovice, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Taburčanka. K
ochutnávce byly zvěřinové speciality, připravená byla bohatá tombola
včetně zvěře.
28.1 Obecní ples - kloboukový – Ples pořádala kulturní komise, hrála hudební
skupina Markéta a Kamil. I přes nízkou účast se osazenstvo velmi dobře
bavilo.

28.4. Slet čarodějnic – Akci pořádalo Myslivecké sdružení „Stará hora“ Strážovice a kulturní komise. Pro děti byla
připravena spousta zajímavých soutěží,
střelba ze vzduchovky apod. Nechybělo také upálení čarodějnice a opékání
špekáčků.

18.2. Maškarní ples – Ples pořádala TJ
SOKOL Strážovice, hrálo Duo Vávra.
Byla připravena bohatá tombola.
26.2. Dětský karneval – Karneval moderoval kouzelník Jirka Hadaš. Pro
děti byla připravena bohatá tombola,
spousta kouzel, soutěží a her.

8.4. Ochutnávka vín – akci pořádal místní
SDH, k ochutnání bylo 118 vzorků většinou místních vinařů.
29.4. Beseda s důchodci – k tanci a poslechu
hrál Mgr. Jan Meisel, vystoupil mužský
a ženský sbor.
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5.5. Guláš párty Bukovany – Soutěž ve
vaření guláše, zúčastnilo se celkem 11
obcí. Naši obec reprezentovali J. Brhel,
F. Vráblík, M. Ondříšková, E. Novotná
a pí.Blahýnková. Strážovice tak získaly
krásné 2. místo.
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2.6.

Dětský den – Akci pořádala kulturní
komise ve spolupráci s TJ Sokol Strážovice na fotbalovém hřišti, kde byla
pro děti připravena spousta soutěží,
v lese na děti čekaly pohádkové postavy, u kterých musely děti plnit různé
úkoly. Večer probíhalo opékání špekáčků a dětská diskotéka. V pozdních
večerních hodinách byla připravena
i diskotéka pro dospělé.

12.5. Den matek - Pro ženy byla připravena
kosmetická poradna a ukázka zdobení
dortů.

1.6. Školní cirkus – Za hojné účasti rodinných příslušníků strážovských dětí
vystoupily děti ZŠ a MŠ Strážovice.
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9.6.

Beseda u cimbálu – Besedu pořádal
Mužský sbor Strážovice, účinkovaly
mužské sbory z Archlebova, Lanžhota
a Javorníka. I za nepříznivého počasí
se všichni účinkující a návštěvníci
dobře bavili.

4.8.

23.6. Letní noc – Akci pořádal SDH, hrála

Účast mužského sboru a občanů na
oslavě 750 let družební obce Osuské
na Slovensku. Mužský sbor a cimbálová muzika Pavla Růžičky na této
akci vzorně reprezentovali naši obec.

25.8. Sešlost lidu na Babím lomu – Tento-

hudební skupina Šiška.

krát byla sešlost ve folklorním duchu
za účasti naší družební obce Osuské

28.7. Letní noc – Akci pořádala kulturní

ze Slovenska.

komise, proběhla soutěž v grilování
mezi obcemi Strážovice a Sobůl-
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1.9.

Rozloučení s prázdninami – Zají-

ky, hrála hudební skupina ŠU – FA.

mavý program uspořádal pro děti na

Za velké účasti a u dobrých specialit

školním dvoře místní sbor dobrovol-

na grilu byli všichni spokojeni.

ných hasičů.
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18.11. Adventní dílna pro dospělé – Návštěvníci dílny si mohli vyzkoušet
netradiční balení vánočních dárků,
výrobu šperků, adventních věnců
a dekorací. Celou akci uspořádala kulturní komise.
24.11.Kateřinská zábava – K tanci a poslechu hráli Sobuláci.
1.12. Mikulášské malování pro děti – Zábavné odpoledne pro děti s Mikulášem a čertem. Akci pořádala kulturní
komise.

4.11. Tradiční krojované hody – V pátek
proběhlo tradiční stavění máje za doprovodu písní mužského sboru.
V sobotu za příznivého počasí chodili
stárci a stárky zvát občany na hodovou zábavu. Celé hody vyhrávali Sobuláci.

8.12. Adventní dílna pro děti – Děti se
naučily vyrábět vánoční ozdoby.
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9.12. Adventní benefiční koncert - v místní kapli. Účinkovaly děti ze Strážovic, cimbálová muzika Friška, Klára
Kazíková, ZŠ Strážovice a Mužský
sbor Strážovice. Výtěžek z koncertu
13.000,- Kč byl věnován na opravy
místní kaple.

16.12. Adventní Vídeň – Prohlídka vánoční
Vídně spojená s nákupy.

Jak dál s poštou ve Strážovicích?

22.12. Zpívání u vánočního stromku – Na
tradičním zpívání účinkovaly děti MŠ
a ZŠ Strážovice za doprovodu cimbálové muziky Friška, dále vystoupil
mužský a ženský sbor ze Strážovic.
Na začátku akce zahrály děti ZŠ
v tělocvičně živý betlém. K prohlídce
byla i výstava betlémů.
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Poštovní úřad ve Strážovicích je v budově
obecního úřadu. Když se dělala plynofikace
OÚ, nabídli jsme České Poště, aby provedla
plynofikaci pošty. Vedení nám ale sdělilo, že
mají dostačující topení elektrické.
Časem se ale ukázalo, že neměli pravdu,
protože v zimním období je v budově pošty
velká zima.
V loňském roce jsme obdrželi na OÚ dopis
o sjednání nápravy. Provedli jsme opravy
akumulačních kamen, ale vzhledem k jejich
stáří je toto topení nedostačující. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že vedení nabídne provedení plynofikace objektu pošty.
Tentokrát už Česká Pošta s provedením
plynofikace souhlasí a bude se podílet na
otopu místností podle m2.
Investice bude včetně projektu kolem
80.000,-Kč. Záleží ještě na posouzení velikosti stávajícího plynového kotle.
Vedení pošty nám také sdělilo záměr vedení, že cca do dvou let bude rušit všechny pobočky v místech, která mají méně než 2500
obyvatel.
Přesto zastupitelstvo tento investiční záměr
schválilo, protože se jedná o obecní budovu.
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Systém malotřídní školy o dvou třídách má
ve Strážovicích již svou dlouholetou tradici.
V jedné třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku,
ve druhé žáci 3. a 4. ročníku. Tomu musí být
přizpůsobena výuka častým střídáním přímé
práce s dětmi se samostatnou prací žáků
jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě
zvýšené nároky na přípravu učitelů i na
schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu výhodou málotřídních škol je,
vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách,
možnost využívání individuálního přístupu
k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s
žáky i v době mimo vyučování. Žáci se ve
třídách se spojenými ročníky učí vzájemné
pomoci a ohleduplnosti k mladším. Děti z
mateřské školy často navštěvují základní školu
a účastní se spolu s žáky školy různých akcí
a kulturních vystoupení. Tento kontakt pak
usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné
prostředí a přátelská atmosféra přispívají k
eliminaci problémů, jako je stres a obavy ze
školního neúspěchu.
Základní škola Ve Strážovicích prošla
v roce 2012 řadou změn: v březnu školu
opustila paní ředitelka Mgr. Hana Plachá a na
její místo nastoupila Mgr. Hana Vašulková,
ve třetím a čtvrtém ročníku začala s žáky
pracovat paní učitelka Mgr. Marcela Strýčková. Do konce roku jsme zvládli spoustu zajímavých akcí: z turnaje malotřídních
škol Kyjovska ve vybíjené jsme si dovezli
bronzové medaile, navštívili jsme Adamce,
kde jsme poznávali jarní chráněné květiny
(hlaváček jarní, petrklíč, koniklec), připravili
jsme krátký program na Besedu s důchodci,
podnikli exkurzi do Hodonínské ZOO, expedici Pálava, navštívili slepecké oddělení
v knihovně v Kyjově, planetárium v Brně.
Děti mateřské školy jsme provedli pohádko-

vou cestou a společně navštívili představení
Kočovného divadla na mlýně v Bukovanech, kde jsme prožili příjemný den. Hráli
minigolf, skákali na trampolínách, ovlažili se
v bazénu, pochutnali si na výborném obědě
a odpoledne jsme se „pěškobusem“ vrátili do
školy. Po krátkém odpočinku připravily děti
táborák, překonaly strach při stezce odvahy
a společně s předškoláky přespaly ve škole.
Vyvrcholením naší práce byla pozvánka
pro všechny naše rodiče, babičky, dědečky
a příznivce školy do školního CIRKUSU.
Po předání vysvědčení nás čekaly
zasloužené prázdniny, které se však rychle
překulily a začal nový školní rok. Rozloučila
se s námi paní učitelka Zdeňka Bártová, které
moc děkujeme za její dlouholetou práci. Na
mateřskou dovolenou odešla paní učitelka
Ivana Plchová, která se těší z narozené Nicolky.
V tomto školním roce nastoupilo do
mateřské školy 25 dětí a s nimi nové paní
učitelky Šárka Vavrincová a Adéla Zavrtálková, která je studentkou vysoké školy
pedagogické, obor 1.stupeň, vyučuje také
žáky 4. ročníku anglický jazyk. Začátek
nebyl určitě lehký, ale děti i paní učitelky
vše zvládly. Děti se hravou formou seznamují
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s angličtinou, předškoláci se připravují na
školu ve„Školičce“, kde na ně každý den
čeká bohatý program.
Do základní školy nastoupilo 16 žáků.
Čekaly na ně paní učitelky Mgr. Hana
Vašuková (1. a 2. ročník) a Mgr. Ludmila Michenková (3. a 4. ročník). Prvňáčci se začali
učit číst genetickou metodou a před vánocemi si už zvládli přečíst pohádku. Při výuce
využíváme učebnic nakladatelství FRAUS,
které se nám osvědčily. Učí žáky přemýšlet
a pozitivní je pohodový přechod žáků do kyjovských škol a posléze na víceleté gymnázium. S anglickým jazykem se žáci seznamují
již od prvního ročníku. Se začátkem školního
roku se podařilo plně začít využívat interaktivních tabulí a s nimi souvisejícího systému,
jež byly nainstalovány v předchozím roce.
Na začátku školního roku žáky nejvíce
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potěšil kurz plavání v plavecké škole ve
Bzenci, tentokrát i s dětmi mateřské školy.
Koncem září jsme pasovali prvňáčky na
školáky. Zapojili jsme se do projektu Les
ve škole (čistíme les, krmíme zvířátka,
šípkový den, sledujeme změny v přírodě),
Zdravé zuby (návštěva zdravotního kamionu
Průmyslové zdravotní pojišťovny, beseda
se stomatology…), Bramborový den, práce
v keramické dílně, vánoce v muzeu, adventní koncert, Cesta do betléma, zpívání u
vánočního stromu, návštěva Slováckého divadla, předškoláci ve škole, piškvorkový turnaj… Všechny tyto aktivity probíhají v úzké
spolupráci se školní družinou a jsou pro děti
příjemným zpestřením jejich času tráveného
ve škole i mimo školu. Kromě toho jsou jim
přínosem: jednak souvisí se školní výukou,
jednak rozvíjí jejich zručnost, všeobecný
přehled, smysl pro kolektivní spolupráci
apod. Cílem naší školy je však hlavně výuka
žáků a dosažená úroveň jejich vzdělání v porovnání s ostatními školami. Díky úspěchům
našich bývalých žáků ve školách v Kyjově
můžeme říct, že se nám to daří.
Významný podíl na plynulém a zdařilém
chodu naší školy má dobrá spolupráce s obcí.
Za podporu patří velký dík.
Mgr. Hana Vašulková - ředitelka školy
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Myslivecké sdružení „STARÁ HORA“ Strážovice – 2012

Rok 2012 se poněkud vymykal rokům
předchozím. V první řadě končila nájemní
smlouva na honitbu (přesněji řečeno končí
k 31.3.2013). Zájem MS pochopitelně byl
veden snahou tuto nájemní smlouvu obnovit.
Řada členů MS se tedy angažovala v pomoci Honebnímu společenstvu Strážovice při
přípravě a organizaci její valné hromady,
která se konala v prosinci. Vše dopadlo dobře
a byla uzavřena nová nájemní smlouva na
období 1.4.2013 až 31.3.2023.
Tento rok byl rovněž rokem, v němž končilo volební období stávajícího výboru MS
a revizní komise. Na výroční členské schůzi
v únoru 2013 budou tyto orgány zvoleny
nové. Patří se uvést zde jmenovitě jejich
stávající složení: VÝBOR – Kolaja Radek
(předseda MS), Lažek František (místopředseda), Kolaja František (jednatel), Šmehlík
Jindřich (myslivecký hospodář), Luža Radek
(pokladník). REVIZNÍ KOMISE – Stupka
Květoslav (předseda), Slovák Josef, Viktorýn
Oldřich. Pro úplnost – členy MS jsou dále
Lefner Josef, Menšík J., Osička Luboš a Válka Miroslav.
Věkový průměr členů MS se nezadržitelně
blíží věku kmetskému. Myslivecké sdružení
proto uvítalo zájem mladých strážovjáků
o práci v myslivosti. Povinnou mysliveckou

praxi prováděli v rámci MS adepti sl. Andrea
Šibalová, a bratři Radek a Jiří Lužovi. Zúčastnili se aktivně většiny akcí – ať už brigád,
společenských akcí či podzimních honů pořádaných MS.
Dlouhodobá snaha MS o získání rybníků
v Břížďanech do vlastní péče a vytvořit zde
zónu klidu pro vodní živočichy se naplnila
koncem roku. Podařilo se uzavřít příslušnou
nájemní smlouvu. Myslivci se v ní zavázali
kromě jiného udržovat a čistit okolí rybníků
a přilehlého potoka.
Průběh roku byl jinak podobný předchozím
létům. V lednu IX. Myslivecký ples byl vcelku hojně navštívený a zábava až do svítání.
V březnu aklimatizace a vypouštění nakoupených bažantích slípek. Koncem dubna „čarodějnice“ na myslivecké chatě. Na podzim
myslivecké hony – stav zaječí i bažantí zvěře
díky celoroční péči až překvapivě vysoký
i přes mrazivý a na sníh bohatý únor a poměrně suché léto.
V průběhu celého roku se konaly brigády
v honitbě i na chatě. Byly zhotoveny speciální zásypy pro koroptve a jak se zdá, koroptvím se u nás daří.
V roce 2012 oslavil pan Oldřich Viktorýn
50. narozeniny.
Ing. Květoslav Stupka, CSc.
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Sokol Strážovice
za rok 2012
Aktivity fotbalového oddílu v průběhu roku
2012 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 2012 byla výroční schůze konaná 21. ledna, kde proběhlo
hodnocení činnosti za rok 2011, volba výkonného výboru a její schválení a v neposlední
řadě také diskuze nad ožehavými tématy jak
roku uplynulého, tak toho nadcházejícího.
Po zimní přípravě sehrálo naše fotbalové
mužstvo tři přípravná utkání v období od 3. do
18. března. Jarní sezóna soutěžního ročníku
2011/12 začala 25. března utkáním v Žádovicích a skončila 10. června zápasem v Dolních
Bojanovicích. Celou soutěž zakončilo mužstvo Sokola Strážovice s bilancí 4 výhry, 2
remízy a 20 porážek, což v konečném součtu
znamenalo smutné poslední čili 14.místo se
ziskem 14 bodů při skóre 30:84 a tím pádem
po dlouhých letech i sestup do nejnižší IV. třídy, čímž vyvrcholila krize z podzimní části
sezóny. 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. I když se tým doplnil několika
mladými hráči z okolních klubů, tak i díky
omezeným finančním možnostem a dlouhodobým zraněním některých klíčových hráčů
se třetí třídu zachránit nepodařilo.
Tento sportovní neúspěch alespoň částečně
vyvážilo založení mládežnického týmu, který se přihlásil do okresní soutěže kategorie
starších přípravek pro sezónu 2012/13. Tým
se začal formovat již na jaře, aby se po kvalitním tréninkovém procesu a sérii přípravných
utkání mohl začátkem září zapojit do soutěže.
Jedná se o určitý příslib, pokud jde o budoucnost fotbalu ve Strážovicích, protože jak
všichni víme, bez silné mládežnické základny se kvalitní fotbal dá dělat jen stěží. Naše
přípravka si jako nováček v soutěži 11 týmů
14

nevedla vůbec špatně a s bilancí 3 výhry, 2 remízy a 5 porážek obsadila na podzim 7. místo
se ziskem 11 bodů. O umění našeho fotbalového potěru svědčí také fakt, že tři naši hráči
startovali střídavě za starší přípravku u nás
a zároveň za mladší přípravku v Kyjově.
A-tým mužů po dvou přípravných zápasech
odstartoval podzimní část ročníku 2012/13 ve
IV. třídě 5.srpna domácím utkáním s Vřesovicemi a podzim zakončil 27. října v Ježově
s místním B-týmem.
Výsledkem je zatím 9. místo z 15 týmů
s bilancí 6 výher, jedné remízy a 7 porážek se
ziskem 19 bodů při skóre 16:24.
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, kde
jsme měli 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 či FAČR.
Mnohé z výše uvedeného by ovšem nebylo
možné bez podpory (a nejen finanční) obce
a drobných sponzorů, jimž tímto patří náš dík.
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Zpráva na VVH SDH Strážovice

Letošní rok jsme zahájili VVH za rok 2011
dne 6.1.2012. Účast členů byla téměř 100%.
V únoru proběhla v Želeticích okrsková
VVH, na které se zúčastnili naši členové Svoboda Václav, Ondřej Vymazal a Petr Válek.
Zde byli oceněni čestnými uznáními okrsku
Svoboda Václav a Ondřej Vymazal.
Na odbornost rozhodčí II. stupně byli navrženi 2 členové sboru a to Ondřej Vymazal
a Petr Dubný. Dne 4.3. proběhly zkoušky v
Mistříně a náš člen Ondřej Vymazal úspěšně
složil zkoušky.
Letos jsme se zúčastnili čtyřech z pěti cvičení na našem okrsku. Okrsková soutěž byla
ve Ždánicích, kde jsme skončili na pěkném
čtvrtém místě. Na tradičním memoriálu ve
Věteřově dne 6.7. skončilo naše družstvo na
pátém místě. Bohužel v srpnu na soutěži v
Ostrovánkách jsme skončili na osmém místě
a v noční soutěži v Želeticích v září na sedmém místě.
V roce 2011 nám přibyli dva noví členové
a to Jakub Rauš a Boris Linzer, kteří se aktivně zapojili do soutěží a nemalou měrou se
přičinili o slušné výsledky v soutěžích.
Také jsme pořídili několik věcí k vybavení
jednotky, které jsme pořídili z dotací kraje.
Bylo zakoupeno elektrické kalové čerpadlo,
tři zásahové přilby, dvoje boty, dva pracovní
obleky, profesionální lékárnička a další drobné věci.
V roce 2011 jsme zorganizovali 3 kulturní
akce. První byl tradiční košt vína na Velikonoce. Sešlo se přes 90 vzorků vína, na zábavě
hrál pan Pospíšil z Dambořic. Přišlo přes 80 lidí.

Druhou akcí byla letní noc, která se konala
23.6. Hrála skupina Šiška z Vracova. Účast
byla asi 60 lidí. Ani jedna ze zábav nebyla
prodělečná.
Třetí kulturní akce byla rozloučení s prázdninami, kterou jsme uspořádali pro strážovské děti na areálu školy. Největší zásluhu
o průběh tohoto odpoledne měl velitel Petr
Válek, který zajistil atrakce pro děti a ceny
za soutěže. Účast dětí byla veliká. Na konci
odpoledne bylo opékání špekáčků.
Dne 20.8. nám byl vyhlášen poplach, že za
hřbitovem hoří auto s obilím. Požár byl vyhlášen ve 13:20 hod. Bohužel všichni členové
zásahové jednotky byli v zaměstnání. Dostavil se jen jeden člen Pavel Bárta. Naštěstí požár nebyl velký a uhasili ho hasiči z Kyjova.
Naší největší prací v roce 2012 byla rekonstrukce sklepních prostor OÚ, kde máme
svou základnu a garáže.
Z jara jsme veškeré vybavení a výstroj
nastěhovali do garáže, kde jsme pracovali
v bojových podmínkách. Opravy probíhaly
celé léto. Na konci září byla rekonstrukce
dokončena. Bylo zde vybudováno WC, které
nám zde chybělo. Po vylíčení místnosti jsme
v říjnu nastěhovali vybavení zpátky. Předtím
jsme položili nové linoleum, které zakoupil
OÚ. Jednu místnost máme jako šatnu a sklad
výzbroje, z druhé máme zasedací místnost.
Ještě několik věcí na dovybavení interiéru a
pár úprav a nemusíme se před ostatními sbory
okrsku za naši zbrojnici stydět. Do roku 2012
jsme zde nemohli uspořádat žádnou okrskovou schůzi, protože tyto prostory byly nedůstojné k jakékoli schůzi či setkání. Všichni
naši členové zde odpracovali desítky hodin
brigády. Nechci nikoho konkrétně jmenovat,
protože došli všichni a pracovali zde ve svém
volnu a zadarmo, jak nejlépe uměli.
Vážení, toto je v kostce průběh letošního
roku a práce našeho SDH. Na příští rok nás
čekají oslavy 110 let výročí založení našeho
sboru, kulturní akce a soutěže. Je to dost práce a organizování. Doufám, že ve spolupráci
s naším zřizovatelem OÚ dotáhneme tyto
naše závazky do zdárného konce.
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Statistika
Počet obyvatel k 31.12.2012 je 578. Během
roku se přihlásilo 17 obyvatel a odhlásili se
čtyři obyvatelé.

Narození

Na plicním
V mládí reklama na cigarety láká,
avšak platí za ně plíce kuřáka i nekuřáka.
Pacient na plicním mně vypráví,
jak cigarety kouřil v mládí potají.
Jako kovboj ze slavného filmu chtěl jsem žít,
a s cigaretou v ruce hrdinou cítil se být.
Po letech teď nevím, jak cigaret se zbavit,
závislý jsem a prokouřil jsem balík.
Do schodů se zadýchám, tanci už se vyhýbám.
Zuby žloutnou, dech se krátí, srdce bije na poplach.
Když kašlu, tak mě v hrudi bolí,
jak se závažím chodí mé oteklé nohy.
Zúženými cévami krev sotva kyslík rozvádí.

Vytlačil Dominik
Válek Jáchym
Fúsek Tomáš
Schneider Radek

Sňatky
Hana Kusá a Stanislav Šlosár
Lenka Šamajová a Stanislav Čevela

Úmrtí
Polášek Ladislav
Svobodová Ludmila
Mgr. Vala Josef
Brázdová Vlasta
Půčková Pavla
Válková Marie
Krátká Věra
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Léky tělu uleví, ale dehtu už Vás nezbaví.
Přestaňte dnes s kouřením, plíce se vám odmění.
Za ušetřené peníze, horský vzduch jim pomůže.
Pohyb na horách též srdci svědčí,
a po čase i nohy budete mít lehčí.
S láskou a úctou k životu Vám věnuje
Radovan Vytlačil, Strážovice 169.
Z připravované knihy „Když je lékařům hej
a pacientům ouvej a obráceně.“

Srážky za rok 2012
leden, únor,březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem za 8 měsíců

Teď nejistotě kráčím vstříc,
snad po rentgenu plic mi řeknou víc.
Však po zhlédnutí snímků mi lékař zakáže i dýmku.
Dehtu víc než kyslíku, sedím ani nehlesnu.
Mozek kyslík potřebuje, kdy srdce mé si odpočine?
Kouření se na mně podepsalo, co dělat, aby
se tělo uzdravilo?

--35 ml
16 ml
117 ml
107 ml
33 ml
53 ml
77 ml
20 ml
--458 mililitrů.

Tříkrálová sbírka 2012

Charita Česká republika děkuje všem
občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.
V obci Strážovice se vybralo 12.856,- Kč.

