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Vážení spoluobčané,
Zdravím Vás na prahu roku
2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva.
V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku
odpadních vod svazku Strážovice - Stavěšice. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří
se připojili do kanalizace. Tímto
prostřednictvím bych chtěl ještě
požádat ty občany, kteří mají
možnost se připojit, ať tak učiní,
protože čekáme kontrolu z životního prostředí.
V loňském roce se nám podařilo
získat dotace na kompostárnu a
vývoz bio odpadů. Bioodpad tvoří 30-40% komunálního odpadu.

Bude možnost využití kompostu
pro zlepšení kvality půdy. Proto
je důležité, abychom co nejvíce
třídili odpad a šetřili životní prostředí.
Rok 2014 bude, jak víte, supervolební rok. Čekají nás volby
do Evropského parlamentu, do
senátu a nakonec do obecních
zastupitelstev.
Přeji Vám do následujícího
roku jen to nejlepší, hodně štěstí
a zdraví. Člověk je šťastný, pokud je zdravý, jeho blízké netrápí
neduhy, děti nezlobí, ale také,
když má práci a nemusí se bát o
další existenci.
starosta obce
MVDr. Vladimír Ždánský
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Akce obecního úřadu za rok 2013
za investora Ing. Bystřický z firmy Artezia
Ratiškovice a další vzácní hosté.
Bylo rozhodnuto, že ČOV bude v provozu
svazku Strážovice-Stavěšice. Od letošního
roku provádíme splátku úvěru. Podařilo se
nám splatit 1.180 000,- + 60.000,- Kč.

Za rok 2013 obec investovala 1.447 965,Kč. Největší akcí bylo dokončení čističky
odpadních vod svazku Strážovice-Stavěšice. Slavnostní otevření ČOV po zkušebním
provozu bylo 10.října 2013. Účastnili se ho
Ing. Hubáčková, vedoucí Odboru životního
prostředí Jihomoravského kraje, Ing. Kafka
za Odbor vodohospodářství města Kyjova,

Další akce:
- vybudování chodníku směr Stavěšice za
66.792,- Kč
- vybudování plynového topení na poště za
72.419,- Kč
- oprava sloupu po havárii u zastávky
28.188,- Kč
- výroba kanálových roštů (za ukradené)
33.310,- Kč +
- nákup kanálových vpustí (za ukradené)
7.256,- Kč

Žádost na občany, kteří ještě nejsou připojeni na ČOV
Žádáme občany, kteří ještě nejsou připojeni
napřímo do kanalizace, že tak musí učinit.
Dle zákona č. 274/2001Sb. §3 odstavec 8
o vodovodech a kanalizacích, je povinností
vlastníka stavby nebo pozemku, na kterém
vznikají odpadní vody, napojit se do zřízené
ČOV.

Porušení tohoto ustanovení je přestupek
podle §32 odstavec 4 písmeno k, za který lze
uložit pokutu.
V jarních měsících bude prováděna kontrola z životního prostředí. Žádáme tedy ještě
jednou občany, aby se připojili a předešli tak
zbytečným pokutám.

Školní rok 2013/2014 v mateřské škole
Mateřskou školu od září 2013 navštěvuje
28 dětí (ve věku od 2 do 6 let), z toho je 8
,,předškoláků“ – to jsou děti, které navštěvují
MŠ posledním rokem před zahájením povinné školní docházky, 2 děti z nich jsou s od-
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kladem školní docházky. V září jsme do MŠ
přivítali 12 nových dětí. Kapacita mateřské
školy pro tento školní rok je zcela naplněna.
Všechny děti jsou ze Strážovic, pouze jedno
dítě dojíždí ze Stavěšic. Školné v letošním
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roce se nezměnilo, zůstává stejné ve výši
250,- Kč.
Mateřská škola je místem, kde dítě přijímá
mnoho podnětů, impulzů v rámci svého přirozeného vývoje. Je místem, kde se učí žít,
poznávat jiné lidi, kamarády, ale i samo sebe.
V MŠ se zaměřujeme na to, aby děti byly
vedeny k co největší samostatnosti, pochopily dohodnutá pravidla a řídily se jimi, aby
si vzájemně pomáhaly. Všechny vzdělávací
činnosti v MŠ rozvíjí děti ve všech oblastech.
Naše MŠ navíc zařazuje do řežimu další řízené činnosti a aktivity:
• Grafomotorická cvičení
• Tělovýchovné činnosti a aktivity v tělocvičně
• Školička s předškoláky (edukačně stimulační program)
• Angličtina hrou
• Logopedická prevence
Od září se věnujeme logopedické prevenci. Prevenci provádíme u všech dětí formou
logopedických chvilek. Ty zahrnují dechová, fonační a průpravná cvičení, také různá
cvičení na rozvoj sluchového a zrakového

vnímání. V říjnu jsme se zapojili do projektu
v rozvojovém programu – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
v roce 2014. Vytvořili jsme projekt, který Ministerstvo školství schválilo a částka z projektu půjde na logopedické pomůcky, metodický
materiál a seminář pro rodiče.
Snažíme se zkvalitňovat i prostředí MŠ. Do
školky byl zakoupen nový koberec, přikrývky a prostěradla. Před vánocemi byla do MŠ
naistalována interaktivní tabule, která slouží
ke kvalitnějšímu vzdělávání dětí. Tento rok
bychom chtěli obohatit školní zahradu, aby
zde děti měly více možností vyžití.
Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015 se
uskuteční 5.5 – 7.5.2014. Na nové děti se velmi těšíme a věříme, že se jim v prostředí MŠ
bude líbit.
Tímto bych chtěla poděkovat za každou
pomoc či sponzorský dar od firem, rodičů i
spoluobčanů Strážovic. Za aktivní spolupráci
děkujeme všem, kterým záleží na spokojenosti našich ,,školčátek“. Moc si vážíme jakékoliv pomoci a spolupráce.
Vavrincová Šárka – vedoucí učitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Naše škola nabízí v tomto školním roce
dvaceti dvěma žákům klidné, přátelské, přehledné a téměř rodinné prostředí. Nižší počet
žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého žáka.
Všichni se navzájem dobře známe, učíme se
v malém kolektivu ve třídách se spojenými
ročníky. Spojené ročníky nejsou překážkou
kvalitního vzdělávání žáků. Starší si občas
něco zopakují s mladšími, mladší se něco jen
tak mimochodem naučí od starších. Děti jsou
podporovány v dovednostech důležitých pro
potřeby dalšího vzdělávání – dovednost učit
se, být tvořivý a umět řešit problémy, umět
účinně komunikovat s lidmi i technikou,
umět spolupracovat, respektovat práva svá
i práva jiných, být tolerantní k jiným, mít
vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět
pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a
rozvíjet vlastní schopnosti.
Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce
ZŠ a MŠ. Práce dětí v MŠ je koncipována
tak, že tvoří výbornou přípravu dětí na vstup
do první třídy. Dětem je usnadněn přechod
ze školky do školy, což částečně eliminuje
strach, který mnohé děti před vstupem do
„velké“ školy mají. V lednu jsme zapsali
sedm budoucích prvňáčků.
Škola žije bohatým kulturním životem. Ve
spolupráci se ZŠ Žarošice mají žáci možnost
navštěvovat divadelní předplatné ve Zlíně,
v červnu navštívíme Janáčkovo divadlo
v Brně – balet Sněhurka a sedm trpaslíků.
Svůj herecký talent děti vyzkoušely v pohádkovém muzikálu „Čert a Káča“, který
předvedly nejen na adventní výstavě, ale i
dětem mateřské školy a kojeneckého ústavu
z Kyjova. Žáci mají možnost se učit hrát na
zobcovou flétnu.
Každoročně realizujeme spoustu akcí,
oslav a soutěží pro děti:
• „Podzimní slavnost“ s výstavou ovoce a
zeleniny, krátkým kulturním programem,
prvňáčci byli pasováni na školáky, celá
akce byla doplněna soutěžemi a zakončena táborákem s opékáním špekáčků.
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• V rámci projektu „Abeceda řemesel“ jsme
navštívili dílnu Františka Jocha ve Strážnici – výroba modrotisku; ve skanzenu ve
Strážnici se děti seznámily s podzimními
pracemi, činnostmi a řemesly na vesnici
na přelomu 19. a 20. století. V říjnu v dílnách ÚSP Horizont v Kyjově děti pletly
z proutí ryby, tkaly koberečky, modelovaly s hlínou. V prosinci jsme opět spolu
s dětmi MŠ navštívili skanzen ve Strážnici - program „Radujme se, veselme se“,
ve kterém děti poznávaly obvyklé práce,
zvyky, přípravu tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici minulého
století v období od adventu do svátku Tří
králů. Ještě máme v plánu navštívit keramickou dílnu a kováře.

• JAK ROSTE CHLÉB – výukový program
ukázal cestu od obilí, rostoucího na poli,
až ke chlebu na našem stole. Děti mohly
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na vlastní kůži prožít tradiční ruční zpracování obilí. Do tématu je uvedla pohádka
O kuchaři, který urazil pole, zdůrazňující
význam půdy pro člověka. Formou her,
samostatných i skupinových činností, diskuze a opakování děti porovnávaly tradiční
ruční a strojovou výrobu chleba. Seznámily se také se čtyřmi základními druhy obilí,
které na našem území pěstujeme.

• Zapojili jsme se i do sportovních soutěží – Běh s trikolorou (štafetový běh),
do turnaje McDonald‘s Cup - fotbalový
turnaj pro žáky základních škol. Letos se
koná 17. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 85 tisíc
chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. Trenéry
jsou Antonín Jirousek a David Bobot.
• Snažíme se dodržovat tradice a zvyky
– Mikuláš, obchůzka Lucek, vánoční koledování s návštěvou kaple a prohlídkou
Betléma, ostatková obchůzka, příprava na
Velikonoce a podobně.

Do konce školního roku nás ještě spousta
akcí čeká.
Škola se dále zapojuje do různých celostátních soutěží a projektů: Zdravé zuby, ekologické projekty – 72 hodin, Les ve škole, sběr víček
od pet lahví, papíru a pomerančové kůry.
Učíme žáky myslet na druhé a přispíváme na
dobročinné účely Život dětem a fond Sidus.
Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu,
a také rodičům za podporu.
Uvítáme jakoukoli podporu z řad občanů,
ať už při sběru pomerančové kůry, víček, či se
bude jednat o finanční dar pro školu, zahájení
dalšího zájmového kroužku nebo návrh na
zorganizování besedy s žáky o Vaší zajímavé
profesi či koníčku.
Mgr. Hana Vašulková
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Zpráva fotbalové přípravky za rok 2013

Fotbalový rok přípravky 2013 jsme zahajovali pod vedením Petra Markuse a Antonína
Jirouska, s asistenty Davidem Bobotem a Petrem Lužou již začátkem ledna tréninkovými
jednotkami v tělocvičně v Nenkovicích.
Účast na trénincích, které se konaly každou
sobotu, se pohybovala stabilně v průměru
kolem deseti hráčů. Hráči, kteří se nemohli
zúčastnit, ať už z důvodu nemoci nebo jiného
důvodu, byli rodiči poctivě omlouváni. V této
zimní přípravě se naše mužstvo zúčastnilo tří
pohárových turnajů v hale ve Ždánicích a to
za účasti ještě dalších dvou mužstev Nenkovic a Ždánic. Turnaj vždy pořádal jiný oddíl
již zmíněných mužstev. Ve výsledcích jsme si
vedli velmi dobře. Dvakrát jsme se dostali na
stupínek nejvyšší a jednou byli druzí. Marek
Pelikán byl třikrát nejlepším střelcem těchto
turnajů. Marek je velkým talentem strážovského fotbalu.
V této době přišly i menší problémy s oddílem Kyjova, kde trénují a hrají od svých pěti
let David Polcr,Tonda Jirousek ml. a Marek
Pelikán. Kluci tam jsou celou dobu na hostování. Kyjov je chtěl přeregistrovat do svého
klubu s tím, že je bude do Strážovic pouštět
na hostování, ale s tímto záměrem kyjovského oddílu jsme samozřejmě ve výboru nesouhlasili. Po debatách s rodiči a vedením Kyjova obě strany přistoupily ke kompromisu.
Mezi oddíly se sepsala smlouva o přestupu
kluků do Kyjova s tím, že kdykoliv do patnácti let jejich věku půjdou zpět na přestup
do Strážovic bez jakékoliv náhrady a budou
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hrát zde i na hostování nebo střídavé starty
zdarma.
Před zahájením jarní sezony naše řady
opustil David Klain, Martin Luža a Matěj
Andráš z důvodů jiných zájmů. Již bez těchto kluků jsme sehráli týden před zahájením
jarní části přípravek v Nenkovicích. Jarní
sozónu Strážovice odstartovaly 14.4.2013.
Naše mužstvo skončilo v první sezóně od
založení přípravky celkově na velmi pěkném
osmém místě ze dvanácti účastníků s 18 body
a pasivním skóre 66: 115. O branky se podělili: Marek Pelikán 36,Khol Erik 19,Bobot
Tadeáš 6, Jirousek Tonda 2, Polcr David 2 a
Konečný David 1. Po skončení sezóny jsme
s klukama stále chodili dvakrát týdně trénovat na hřiště nebo na plácek za školu, až do
začátku prázdnin.
V letní přestávce, po odchodu hráčů Erika
Khola, Tomáše Pluháčka a Michala Karáska, se řešilo několik problémů. V první řadě
koho na pozici druhého brankáře , a tak jsme
předělali hráče Martina Karáska na brankáře.
Poté se řešili hráči ze Sobůlek, jelikož tam
založili žáky a trenér Sobůlek chtěl všechny
kluky ze Sobůlek postahovat z okolních dědin, včetně mladších ročníků. Nakonec nám
nezbývalo souhlasit se střídavým startem,
abychom soutěž nezrušili z důvodu nedostatku hráčů. Ptali jsme se i ve Věteřově, ale i
tam je nedostatek kluků tohoto věku a když
jsou, tak mají jiné zájmy, takže situace ohledně mládeže je všude stejná.
Již bez trénéra Petra Markuse, který souhlasil s nabídkou Ždánic na místo prvního
trenéra. Ale můžu říct, že pokud Petr ve
svém nabitém programu najde chvilku, tak ji
vždycky rád využije ve prospěch hráčů přípravky Strážovic. Na místo trenéra se z asistenta posunul David Bobot a z asistenta Petra
Luži se stal trenér brankářů. V průběhu srpna
až do konce podzimu David Bobot domluvil
svého otce Zdeňka Bobota na výpomoc při
trénincích. Pan Bobot trénoval středy a my
pátky. Musím přiznat, že se neučí jen naši
hráči novým metodám, ale i my trenéři.
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Sezónu 2013-14 zahájili v pátek 30.8. na
půdě nového soupeře v Želeticích, které se
sloučily s oddílem Nenkovic. V konečné tabulce po polovině soutěže z devíti klubů se
Strážovice umístnily na šestém místě s deseti
body a skóre 40:68. Jen pro zajímavost na
čtvrté místo St. Poddvorova ztrácíme jen dva
body a já osobně věřím, že je v našich silách
po konci soutěže na čtvrtém místě i skončit.
Odhodlání kluků je veliké, ale někdy je potřeba zvlášť od některých rodičů kluky k tomu
víc popostrčit a omlouvat by měla jen nemoc
a ne to, že se třeba špatně vyspali.
Po posledním zápase klukům žádné volno
nenastalo. Stále jsme se udržovali v kondici
na plácku, až do Mikuláše, kdy v té době již
áčko mužů dávno netrénovalo a s určitostí
mohu říct, že jsme i naběhali za celý rok na
trénincích třikrát víc kilometrů než muži a to
by se měli hráči jedničky zamyslet, protože
by měli jít mladým hráčům přípravky příkladem. Ještě musím vyzvednout účast na

zápasech, ve kterých nechyběli ani jednou
na podzim hráči: Pelikán, Luža, Jirousek a
k nim ještě s jednou omluvenkou přidávám
hráče Bobota, Karáska, Polcra. Se dvěma
omluvenkami nenastoupili k zápasu Nikola
Lésková, Rauš a Procházka.
Závěrem mé zprávy chci poděkovat rodičům i prarodičům, kteří pomáhají trenérům
při přípravě hřiště pro zápasy přípravky.
Antonín Jirousek

Naši mladí sportovci - Marek Pelikán
Ve šlépějích fotbalové rodinné tradice a
po vzoru svého staršího bratra Dominika
úspěšně pokračuje MAREK PELIKÁN. Od
miminkovského věku byl jeho nejoblíbenější
hračkou balón všech barev a velikostí, dokázal trávit hodiny času s mičudou, což mu
vydrželo dodnes. Mareček je nyní žákem
3. třídy místní základní školy. Se střídavým
startem hájí barvy oddílů FC Kyjov 1919 a
Sokol Strážovice v kategorii starších přípravek. V roce 2013 se stal nejlepším střelcem
obou oddílů: FC Kyjov 1919 – 50 branek,
Sokol Strážovice – 54 branek. V tomtéž roce
se stal také nejlepším střelcem Okresní halové ligy – 27 branek, kde obsadili s Kyjovem
krásné 3. místo. Marek se v létě zúčastnil
výběrového tréninku v 1.FC Slovácko a byl
vybrán trenérem do svého týmu, vzhledem
k jeho věku se rodiče rozhodli pro odklad.
Věříme, že fotbalový talent a Marečkův
zápal pro hru bude i nadále rozvíjen správným směrem .SPORTU ZDAR A FOTBALU
ZVLÁŠŤ!
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Miroslav a Radim Mlčochovi, karate

Miroslav Mlčoch úspěšně navázal na své
sportovní výsledky v předcházejících letech
a podruhé v řadě za sebou se mu podařilo
vybojovat a obhájit tak titul Mistr České
republiky karate Goju Ryu 2012 v kategorii
Kumite (zápas jednotlivců) Mladší žáci do 11
let nad 35 kg. Kromě tohoto svého největšího
úspěchu stanul na stupních vítězů v letech
2012 a 2013 ještě 26x. Z tohoto počtu to
bylo 10x na prvním místě, 9x na druhém a
7x na třetím. Díky těmto svým výkonům byl
vybrán kyjovskou sportovní komisí a na Vyhlášení nejlepších sportovců města Kyjova za
rok 2011 a 2012 byl opakovaně oceněn mezi
třemi nejlepšími v kategorii Žáků do 15 let.
Kromě soutěžních aktivit se také velmi
aktivně zapojuje do nejrůznějších akcí kyjovského Karate Klubu. Mezi ně patří také
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vystoupení s ukázkami karate pro veřejnost.
V loňském roce patřily právě dvě ukázky karate na BAMBIRIÁDĚ 2013 před kyjovskou
radnicí mezi nejvíce divácky oceněné.
V letošním roce, ve dnech 23.-24. května
2014, bude v Kyjově opět probíhat BAMBIRIÁDA 2014, která je pod záštitou ministra
obrany a náčelníka štábu AČR, a karate je již
zařazeno do jejího programu. K Mirkovi se
tam letos připojí i Radim, který rovněž začal
s tréninkem karate po vzoru svého staršího
bratra. Na konci minulé tréninkové sezóny
oba úspěšně složili před zkušebním komisařem FSKA ČR p. Pavlem Znamenáčkem,
6. DAN zkoušky na vyšší technický stupeň.
Mirkovi bylo uděleno 4. Kyu a Radimovi 9.
Kyu. Radim již také úspěšně reprezentuje
KKK na soutěžích, kdy na Hausnerově poháru 2014 vybojoval dvě stříbrné medaile.

Informace občanům obce Strážovice

Reprezentovala Českou republiku na Mistrovství světa v atletice

Dorostenecká mistryně republiky na dráze
2013 v disciplíně 800 m – Natálie Kolajová
ze Strážovic, studentka hodonínského gymnázia hájící od loňského roku barvy AK
Hodonín, dosáhla v sezoně 2013 zatím svého
nejvýraznějšího sportovního úspěchu.
Mladá atletka, sbírající na republikové
úrovni téměř pravidelně tituly si v loňském
roce splnila cíl, se kterým spolu s trenérem
PaedDr. Antonínem Slezákem vstupovali
do nové sezony. Poctivá zimní příprava a
kvalitní jarní tréninky vrcholící třítýdenním
soustředěním v Italském Melagu se začala
zúročovat v květnu. Šestnáctiletá Natálie
svým časem 2:09,75 min. vytvořila nový
okresní dorostenecký rekord na 800 m a
současně splnila náročný kvalifikační limit
Českého atletického svazu pro účast na Mistrovství světa atletů do 17-ti let. Mistrovství
světa se konalo 10. – 14. 7. 2013 na Ukrajině
v pěkném městě Doněck. Patronem mistrovství byl světový rekordman ve skoku o tyči
Sergej Bubka. Natálie zde spolu s dalšími
14-ti mladými českými reprezentanty měřila
síly s atlety celého světa.

Natálie to okomentovala takto: „Celý pobyt
v Doněcku byl pro mě obrovským zážitkem.“
V samotných závodech na mistrovství světa
jsem měla trochu smůlu v rozlosování běhů.
Běžela jsem v rozběhu s Islanďankou Anítou
Hinriksdóttir, která již závodí se ženami a
jak se ukázalo později, stala se oprávněně
na tomto mistrovství mistryní světa. Aníta
nasadila od začátku závodu příliž ostré tempo, na což jsem trochu doplatila. Po 600 m
mi již začaly docházet síly a tak z toho byl
nakonec jen jeden z mých standartních časů,
což pro mě v konečném zúčtování znamenalo, že jsem skončila na světě na 21. místě.
Musím poděkovat ing. K. Stupkovi CSc.
a společnosti Prodej ložisek s.r.o. za jejich
podporu, která mi umožnila uskutečnit kvalitní přípravu, bez které by bylo plnění kvalifikačních limitů pro MS velmi obtížné.“
V závěru sezony se však ani Natálii nevyhnula onemocnění. Sice se ještě pokusila
s děvčaty AK Hodonín urvat medaili na Mistrovství ČR družstev, ale nakonec z toho bylo
těsně jen 5. místo. Nepříjemné onemocnění
dýchacího ústrojí ji vyřadilo z tréninkového
procesu i závodů. V nové sezoně ji čeká náročné dohánění tohoto manka. Čas ukáže, jak
na tom Natálie bude začátkem května, kdy se
budou plnit limity na Evropskou kvalifikaci
(proběhne v Baku) pro Olympijské hry mládeže 2014 v Číně. Důležitá však bude především kvalitní příprava s výhledem na rok
2015, kdy přejde do starší juniorské kategorie
a bude o sobě chtít dát zase trochu víc vědět.
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Sokol Strážovice za rok 2013
Aktivity fotbalového oddílu v průběhu roku
2013 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 2013
byla výroční schůze konaná 1. února, kde
proběhlo vyhodnocení činnosti za rok 2012,
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 na umělé trávě v
období od 9. do 23. března. Kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilým hracím plochám
byla jarní část soutěže o 2 týdny odložena.
Odložená utkání byla sehrána v jiné hrací
dny stanovené termínovou listinou OFS Hodonín. V důsledku toho začala jarní sezóna
soutěžního ročníku 2012/13 ve IV. třídě 14.
dubna utkáním v Hrubé Vrbce a skončila 15.
června zápasem ve Vnorovech s místním
B-týmem. Celou soutěž zakončilo mužstvo
Sokola Strážovice s bilancí 8 výher, 3 remízy
a 17 porážek, což v konečném součtu znamenalo 12. místo z 15 týmů se ziskem 27 bodů
při skóre 35:56.
Ve svém prvním soutěžním ročníku pokračovalo na jaře 2013 také mužstvo starší přípravky hrající okresní soutěž. Naše přípravka
si jako nováček v soutěži 11 týmů nevedla
vůbec špatně a s bilancí 5 výher, 3 remízy a
12 porážek obsadila celkové 8. místo se ziskem 18 bodů. V kategorii přípravek nadále
pokračuje spolupráce s kyjovským fotbalem
(i v letošním ročníku), kdy tři naši hráči (jmenovitě Marek Pelikán, David Polcr a Antonín
Jirousek) startují střídavě za starší přípravku
u nás a zároveň za mladší přípravku v Kyjově, což určitě přispívá k jejich sportovnímu
rozvoji. Toto všechno by ovšem nebylo možné bez podpory a obětavosti rodičů a trenérů
našich fotbalových nadějí.
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Před startem podzimní části nového soutěžního ročníku 2013/14 vyslyšel Okresní
fotbalový svaz Hodonín volání většiny klubů
startujících ve IV. třídě a rozdělil tuto soutěž
podle místní příslušnosti na 2 skupiny (A a
B) po 7 týmech, kdy se hraje čtyřkolovým
systémem (dvakrát doma a dvakrát venku).
Hlavním přínosem této změny bylo zkrácení vzdáleností mezi jednotlivými kluby a s
tím spojené snížení nákladů na cestování a
v neposlední řadě také zvýšení atraktivity
některých místních derby utkání. Družstvo
mužů odstartovalo podzimní část ročníku
2013/14 4. srpna zápasem v Lužicích a podzim zakončilo 3. listopadu domácím utkáním
s Čejkovicemi. Výsledkem je zatím 4. místo
s bilancí 5 výher, jedné remízy a 7 porážek
se ziskem 16 bodů při skóre 27:42. Starší
přípravka zakončila podzim na 6. místě z 9
týmů se ziskem 10 bodů (3 vítězství, 1 remíza
a 4 porážky).
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 říjnu a 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 (v r. 2013 např. Renovace podhledů
na budově kabin nebo menší opravy na budově přístavku), který se postupnými kroky
snažíme zvelebovat – ať už svépomocí nebo
prostřednictvím dotací od ČSTV (nově ČSU
– Česká sportovní unie) 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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Myslivecké sdružení (MS) „STARÁ HORA“ Strážovice - 2013

Počátkem roku se podařilo obnovit honitbu
ve Strážovicích a uzavřít nájemní smlouvu
s Honebním společenstvím Strážovice na
další období.
Věk 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. Všichni adepti složili úspěšně
(někteří , zejména Andrea Šibalová výtečně)
myslivecké zkoušky a požádali o členství
v MS což autor tohoto článku považuje za
velmi přínosné pro naši společnost. Jejich
přijetí bude probíhat roku 2014.
Dlouhodobá snaha MS o získání rybníků
v Břížďanech do vlastní péče a vytvořit zde
zónu klidu pro vodní živočichy se naplnila
koncem roku 2012. Podařilo se uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. Myslivci se v ní
zavázali kromě jiného udržovat a čistit okolí
rybníků a přilehlého potoka. Tento závazek
jsme samozřejmě v roce 2013 zcela splnili a
navíc jsme naplnili oba dva rybníky plůdkem
bílé ryby. Naším cílem je vybudovat přirozenou nezhuštěnou rybí obsádku a vytvořit
podmínky pro vodní i ostatní ptactvo.

Počátek roku, zejména únor, byl velmi
mrazivý a zaplněný sněhem , později velmi
deštivý, což mělo nepříznivý vliv na drobnou
zvěř. Projevilo se to zejména na stavu zaječí
zvěře. Myslivci to pocítili při podzimních
honech.
Průběh roku byl jinak podobný předchozím
létům. V lednu jsme zorganizovali tradiční a
jubilejní X. Myslivecký ples, na který jsme se
velmi připravovali. Ples však nedopadl podle
našich představ. Návštěva byla nižší než jsme
očekávali a řada členů MS zvažovala, zda má
vůbec smysl další plesy uspořádávat. Nicméně většina myslivců se naštěstí rozhodla
pokračovat, zejména pro to, že myslivecké
plesy se staly nedílnou součástí kulturních
akcí obce Strážovic a myslivci pořádají plesy
nikoliv (jen) pro sebe ale především pro své
spoluobčany.
Z téhož důvodu myslivci ve spolupráci
s kulturní komisí provedli tak jako v minulých létech koncem dubna pro školní děti (a
jejich rodiče) na myslivecké chatě „PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“ se soutěží ve střelbě ze
vzduchovek.
Myslivci se i aktivně podíleli na akci pořádané Obecním úřadem – přehlídkou pěveckých sborů z bližšího i vzdálenějšího okolí
– kde zajišťovali občerstvení a myslivecké
speciality.
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Pokračovaly i další práce na zvelebení
myslivecké chaty, kde jsme i díky podpoře
Obecního úřadu vybudovali v přední části
chaty balkon s výhledem do revíru. Těšíme
se, že na čarodějnicích 2014 tento výhled
ocení i děti a občané Strážovic.
Díky bratrům Lužovým jsme vybudovali
kazatelnu ve Špidláku. Probíhaly každoroční
práce na opravách krmných zařízení a přikrmování zvěře.
V poslední době pozorujeme záporný jev,
v revíru se vyskytuje řada případů volně
se pohybujících psů bez náhubku. Majitelé
těchto psů si neuvědomují, že tímto jednáním
porušují zákon. Zejména v zimním období
mohou volně pobíhající psi plašit srnčí zvěř,
která posléze umírá v mukách na vyčerpání
a zápal plic.

V roce 2013 oslavil náš člen pan J. Menšík
75. narozeniny v kruhu mysliveckých přátel.
Krátce na to nás k naší lítosti opustil. Myslivci se zúčastnili jeho pohřbu. ČEST JEHO
PAMÁTCE.
Radek Kolaja
Květoslav Stupka

SHD Strážovice za rok 2013
V tomto roce sbor dobrovolných hasičů
oslavil 110. výročí od založení. Na této slavnostní schůzi byli oceněni všichni členové,
kteří pracují více jak 10 let u sboru. Starosta
sboru Václav Svoboda byl oceněn medailí
„Za zásluhy“ a „Krajským čestným uznáním“. Další členové byli oceněni věrnostními stužkami za 30 a 40 let u sboru. Nejdéle
aktivní člen, hospodář Jaroslav Brhel, byl
oceněn věcným darem, soškou sv. Floriána.
Sbor jako celek dostal od okresního starosty
Miroslava Kuchaře ocenění „Za zásluhy“.
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Družstvo se zúčastnilo v tomto roce soutěží našeho oboru ve Ždánicích, Věteřově a Želeticích.
Další akce našeho sboru:
• košt vína - na velikonoční neděli
• letní noc - v rámci založení sboru
• rozloučení s prázdninami – Na začátku
školního roku jsme pořádali akci pro děti
Obec Strážovice požádala krajský úřad o dotaci na provoz a vybavení našeho sboru. Přišlo
28.000,- Kč, obec Strážovice přidala 30%. Z těchto prostředků byly pořízeny nové přilby a hadice.
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Oslavy 140. výročí od narození Jano Köhlera

1873
1941

11.května 2013 jsme si ve Strážovicích připomněli 140 . výročí narození akademického
malíře Jano Köhlera.
Od tohoto dne zdobí kapli ve Strážovicích
pamětní deska. Díky tomu si budou lidé po
mnoha letech ve větší míře připomínat významného občana (ve Strážovicích žil v letech 1926-1941). Odhalení pamětní desky, a s
tím spojeným oslavám, předcházela půlroční
příprava a spolupráce obecního úřadu a kulturní komise s farním úřadem, památkovým
ústavem, odborem kultury a také s rodinou
mistra Jano Köhlera. V minulosti záměrně
opomíjený a nedoceněný malíř, nazývaný
též malířem chrámů, se zaslouženě dočkal
uznání.
Jeho jméno se v poslední době objevovalo
stále častěji také v souvislosti s oslavami letošního 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv.
Metoděje na Velkou Moravu. Litografie sv.
Cyrila a sv. Metoděje je jeho nejpopulárnější
obraz. O tom, jak byla a stále je tato litografie
známá a ceněná, svědčí i to, že v chrámu sv.
Petra v Římě je kaple sv. Václava, kde jsou
vyobrazeni sv. Cyril a sv. Metoděj přesně
podle obrazu Jano Köhlera italským malířem
Michelangelem Bedinim.
Strážovice se v roce 2013 zařadí mezi místa, která důstojně oslavila 140. výročí narození akad. Malíře Jano Köhlera. Odhalení a
vysvěcení pamětní desky bylo doprovázeno

dalšími akcemi. Po pietním aktu na místním
hřbitově byla sloužena mše svatá opatem M.
R. Kosíkem. Oslava výročí pokračovala v
místní škole odborným výkladem Mgr. Silvie Malíkové, která se tvorbě Jano Köhlera
věnovala ve své diplomové práci. Čestné
občanství předal starosta obce MVDr. Vladimír Ždánský Ing. Jiřímu Köhlerovi, vnukovi
malíře. Poděkování za rodinu Köhlerovu a
paní Starostovu, dceru Jano Köhlera, žijící
v Praze, pronesla Mgr. Jana Köhlerová. Celá
akce byla ukončena kulturním vystoupením
ženského a mužského sboru ze Strážovic. Celou oslavu provázela slovem Jitka Válková,
členka kulturní komise.
Souběžně s oslavou probíhaly dvě výstavy.
Jednalo se o výstavu obrazů ze sbírky rodiny
Köhlerovy a výstavu fotografií budov, které
Jano Köhler vyzdobil freskami, sgrafity, mozaikami a vitrážemi.
Nebyly to však jen Strážovice, které chtěly
uctít památku Jano Köhlera, ale dělo se tak
i na dalších místech Moravy. Velká výstava
obrazů probíhala v Galerii výtvarného umění
v Hodoníně pod názvem „s láskou k umění a
Bohu“ a také na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Osobnost a dílo Jano Köhlera si připomněly menšími akcemi město Prostějov, obce
Lužice a Lovčice. Je důležité se také zmínit o
dvou výstavách, které pořádá Arcibiskupství
olomoucké pod patronací arcibiskupa Jana
Graubnera v Arcibiskupském paláci v Olomouci od 1. října 2013 do 1.4.2014 a v kryptě
dómu sv. Václava v Olomouci od 1.5.2014 do
31.10.2014.
Jitka Válková
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Mužský sbor

V roce 2013 má Mužský sbor Strážovice
14 aktivních členů. Scházíme se pravidelně
1x za týden v neděli dopoledne na zkouškách. V roce 2013 jsme měli 8 akcí.
26.1. Zpívání na Mysliveckém plese
21.4. Beseda s důchodci
11.5. Účast na 140. výročí od narození malíře, strážovského občana, Jano Köhlera. Při této slavnostní příležitosti jsme
zpívali při odhalení pamětní desky
Jano Köhlera na místní kapli a pak při
pokračování akce v tělocvičně školy v
rámci kulturního programu.
25.5. Pravidelná účast našeho sboru na májových oslavách ve Ždánicích.
7.9. Tradiční zpívání mužských sborů u
nás ve Strážovicích. Tato akce byla
naší největší v roce 2013. Náš muž-

ský sbor založil v roce 2007 tradiční
zpívání mužských sborů. Každý rok
se zpívání koná v jiné obci. Akcí se
účastní mužské sbory ze Strážovic,
Želetic, Dambořic, Archlebova, Věteřova a Žarošic. V tomto roce jsme
začali u nás druhé kolo tohoto zpívání. Za krásného počasí zazpívalo 90
krojovaných chlapů a za doprovodu
cimbálové muziky Friška společné
zpívání pokračovalo dlouho do noci.
Na velmi povedené akci bylo kromě
účinkujících 60 spokojených diváků.
25.10. Pravidelná účast na předhodovém stavění máje na Kamencích.
21.12. Zpívání u vánočního stromku v areálu
školy.
MVDr. Vladimír Ždánský

Kulturní akce roku 2013
12.1. Obecní ples - Ples pořádala kulturní
komise ve stylu 20.-30.let. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina Radůz
a Michal z Bučovic. Vystoupila strážovská mládež s dobovým tancem. Na
plese se dobře bavilo kolem 90 lidí.
26.1. Myslivecký ples - Ples pořádalo Myslivecké sdružení „Stará hora“ Strážovice, hrála Taburčanka z Dambořic.
Pro hosty byly připraveny zvěřinové
speciality a bohatá tombola.
16.2. Maškarní ples - Ples pořádala TJ Sokol
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Strážovice. K tanci a poslechu hráli
Kamil a Markéta. Připravena byla bohatá tombola.
3.3. Dětský karneval - Moderátor Jirka Hadaš pro děti připravil spoustu kouzel,
soutěží a dětskou diskotéku. Kulturní
komise pro děti přichystala bohatou
tombolu.
17.3. Divadelní představení - Kyjovské ochotnického divadlo vystoupilo s pohádkou
Kocourek Modroočko. V představení účinkovala i Miroslava Večeřová - Šimečková.
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30.3. Košt vína – Akci pořádal místní SDH.
Hosté mohli ochutnat vína místních vinařů.
7.4. Vítání občánků – Mezi občany Strážovic bylo přivítáno 5 nových občánků.
Vystoupily děti ZŠ Strážovice.
21.4. Beseda s důchodci – K tanci a poslechu hrál Mgr. Jan Meisl. V programu
vystoupila strážovská mládež s dobovým tancem, mužský a ženský sbor.
27.4. Slet čarodějnic – Akce se konala na
myslivecké chatě. Kulturní komise ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením
„Stará Hora“ Strážovice připravila pro
děti příjemné odpoledne plné her i soutěží. V programu nechybělo střílení ze
vzduchovky, opékání špekáčků a v závěru upálení čarodějnice.
8.5. Bukovanský gulášek – Akce se konala
na Bukovanském mlýně, kde soutěžila
družstva jednotlivých obcí o připravu
nejlepšího guláše. Zvítězilo družstvo ze
Strážovic ve složení: František Vráblík,
Marie Ondříšková, Jaroslav Brhel, Eva
Novotná a paní Blahynková.
11.5. Odhalení pamětní desky – Oslavy 140.
výročí narození akademického malíře
Jano Köhlera.
1.6. Dětský den – Oslavu tohoto svátku pro
děti připravila kulturní komise ve
spolupráci s fotbalovým klubem TJ Sokol Strážovice. Pro děti byl připraven
pohádkový les, ve kterém děti mohly
potkat spoustu pohádkových bytostí, se
kterými plnily různé úkoly. Do pohádkového lesa přišlo asi 60 dětí.
27.6. Školní akademie
10.8. Letní noc – Taneční zábava ve stylu
country byla pořádaná kulturní komisí. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina ŠU – FA. Návštěvníci mohli
ochutnat grilované pokrmy nebo domácí buchty a moučníky. Místní ženy
zatancovaly na písničku od Michala
Davida – Děti ráje. Na této vydařené
akci bylo kolem 120 lidí.
7.9. Zpívání mužských sborů – 2. kolo tradičního zpívání pořádal tentokrát Mužský sbor Strážovice.
14.9. Rozloučení s prázdninami – SDH
Strážovice připravil pro děti příjemné
odpoledne. Na programu byla ukázka
hasičské techniky, překážková dráha,
vázání uzlů, spousta her a soutěží.

26.-27.10. Tradiční krojované hody – Páteční stavění máje doprovázel zpěvem
Mužský sbor Strážovice. V sobotu,
za doprovodu dechové hudby Sobuláci, zvali strárci a stárky občany na
hodovou zábavu. V neděli byla v kapli
Nejsvětější Trojice sloužena hodová
mše svatá.
3.11. Vítání občánků - Tentokrát byli přivítáni mezi občany Strážovic 4 občánci.
Žáci ZŠ Strážovice měli připravený
kulturní program.
23.11. Kateřinská zábava – K tanci a poslechu
hrála opět dechová hudba Sobuláci.
30.11. Adventní prodejní výstava – Na této
akci pořádané kulturní komisí vystoupily děti ZŠ Strážovice s divadelním
představením „Čert a Káča“. Návštěvníci výstavy mohli zhlédnout nebo si
zakoupit ozdoby z drátků, paličkování, figurky ze sena, háčkované ozdoby, košíky z pedigu, malované kameny, výrobky z perníku nebo i svíčky z
vosku. Výtvarnou a tvořivou činnost
na výstavě prezentovaly i děti ZŠ a
MŠ Strážovice spolu s Obecní družinou. Bylo možné si zakoupit vánoční
punč nebo čaj v hrníčku „Advent Strážovice“, na kterém je fotografie místní
kapličky.
21.12. Zpívání u vánočního stromku – Vánoční koledy zazpívaly děti ZŠ a MŠ
Strážovice, mužský a ženský sbor. Na
zahřátí byl podáván teplý čaj a punč.
Fotografie z těchto akcí můžete zhlédnout
na www.babilom.rajce.idnes.cz

Srážky za rok 2013
leden, únor,březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem za 8 měsíců

--22 ml
137 ml
113 ml
16 ml
85 ml
88 ml
30 ml
37 ml
--528 mililitrů.
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Informace občanům obce Strážovice

Statistika
Počet obyvatel k 31.12.2013 je 579. Během
roku se přihlásilo 14 obyvatel a odhlásilo se
17 obyvatel.

Narození

Horáková Agáta,
Müllerová Kamila
Strmiska Jakub
Brázda Filip
Ždánský Štěpán
Kramář Daniel
Vymazalová Aneta
Müller Kika

Sňatky
Andrea Silná a Martin Müller
Martina Seloucká a Tomáš Kramář
Lenka Miklasová a Pavel Loprais
Lenka Kovaříková Čermáková a Jakub Urban
Zuzana Jirousková a Libor Plaček
Lenka Langerová a Libor Šimeček
Renata Kršková a Lukáš Karpeta
Lucia Tóthová a Martin Pelikán

Úmrtí
Dáňová Helena
Pelikánová Marie
Výletová Františka
Lažková Jarmila
Pekárková Anna
Chromá Anežka
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Vážení spoluobčané,
zaznamenali jste ve Strážovicích za uplynulé volební období něco zajímavého a máte
o tom fotografický záznam? Zaujala Vás
krása přírody, přírodní úkaz, lidé, věci kolem
Vás? Nebo se chcete pochlubit zajímavou
rodinnou fotografií?
Věříme, že se mezi Vámi objeví spousta fotografů a my jim nyní dáváme příležitost ke
zveřejnění zajímavých snímků na výstavě fotografií, která proběhne koncem měsíce září.
Zároveň s výstavou fotografií ze současnosti
se chystáme oživit vzpomínky na staré Strážovice. Mělo by to být takové historické
ohlédnutí. Takže Vás prosíme – zapátrejte ve
svém archívu, mezi pamětníky.
Pokud máte zájem se této akce zúčastnit,
odevzdejte materiál do konce měsíce srpna
2014 na Obecní úřad ve Strážovicích. Vše
musí být řádně označené a pokud uznáte za
vhodné, bude vítán i komentář ke snímkům.
Akce se týká všech věkových skupin. Za spolupráci předem děkujeme.
Kulturní komise

Tříkrálová sbírka 2014
Charita Česká republika děkuje všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. V obci
Strážovice se vybralo 15. 855,- Kč.

