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Milí Stražovjáci...
Milí Stražovjáci,
v uplynulém roce se po volbách
výrazně obměnilo složení zastupitelstva, proto nám dovolte, abychom jménem všech zastupitelů
poděkovali za projevenou důvěru
ve volbách do obecního zastupitelstva. A teď trochu rekapitulace.
Mezi významné investiční akce
v roce 2014 patřil příspěvek na dokončení kanalizace na dolním konci, a to 1.500.000,- Kč, splátka úvěru
za 480.000,- Kč nebo např. oprava

komunikace a kanalizace (podrobněji v akcích obecního úřadu).
Sluší se poděkovat všem občanům, kteří se podílejí na třídění odpadů, především pak bioodpadů,
ve kterém patří naše obec mezi nejlepší v okrese. A dále je třeba připomenout, že stále nejsou všechny
domácnosti připojené na novou
kanalizaci!
V letošním roce nás čekají
mnohá výročí. Mezi nejvýznamnější patří především výročí 70 let

od konce druhé světové války,
které je potřeba si připomínat, aby
se nezapomnělo na dramatické události na našem území. A také abychom si vážili situace, ve které
žijeme, protože ne všude trápí lidi
pouze běžné starosti, o čemž svědčí
mnohé katastrofy a tragédie po celém světě.
Proto vám všem přejeme
do roku 2015 jen to nejlepší!

vždy využívají. To se ovšem nedá
říci o obyvatelích Strážovic, kteří svojí hojnou účastí u voleb mohou jít ostatním příkladem. Účast
u voleb 2014 byla obzvláště vysoká, pravděpodobně proto, že mno-

haletý starosta Strážovic ohlásil
odchod do důchodu a voliči chtěli rozhodnout o starostovi novém.
Výsledky těchto voleb možná mnohé překvapily, podle nás však občané ukázali potřebu změny. Mezi
zastupitele se zařadili čtyři noví
zástupci z řad občanů, jeden z nich
se dokonce stal novým starostou.
Chtěli bychom za nás za všechny poděkovat voličům za projevenou důvěru. Mnozí z nás kandidovali ve volbách proto, aby se
podíleli na změnách, které někteří už dlouho vyhlížejí. Doufáme, že
tomu tak opravdu bude. V příštích
čtyřech letech nás čeká mnoho nelehkých úkolů, a budeme se snažit
pro jejich plnění udělat maximum.
Držíme nám všem palce, a jak se
nám bude dařit, ukáže čas.

Petr Markus, Jakub Urban

Volby
V loňském roce, kromě mnoha
jiných událostí, proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev. Těmito volbami mají občané
bezprostřední možnost, jak ovlivnit chod jednotlivých obcí, což ne

Petr Markus, Jakub Urban

Přehled voleb
Petr Markus
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Antonín Jirousek
Mgr. Pavel Vala
Karel Kořínek
Jan Válek
Bc. Vlastimil Váhala

Pro Strážovice
Strážovice pro mladé
SNK - Občané za demokracii
Strážovice pro mladé
KSČM
Sdružení nezávislých kandidátů
KDU-ČSL

170
128
168
127
100
96
89

starosta
místostarosta
předseda kulturní komise
předseda kontrolního výboru
předseda sociální komise
předseda finančního výboru
předseda stavební komise

Akce obecního úřadu za rok 2014
• územní plán – změna č. 3:
		

•
•
•
•
•

12.100,- Kč
(příspěvek p. Čevela 20.000,- Kč)

nové herní prvky na areál:
48.703,- 	 Kč
opravy kanalizace:
78.031,- 	 Kč
oprava komunikace
159.983,- 	 Kč
oprava zábradlí – požární nádrž: 10.769,- 	 Kč
oprava hasičské stříkačky:
25.765,- 	 Kč

Kulturní akce 2014

18. 1.
Myslivecký ples – ples pořádalo Myslivecké sdružení „Stará hora“ Strážovice, hrála Šiška z Vracova.
Byly připraveny zvěřinové speciality a bohatá zvěřinová tombola.
1. 2.
Turnaj ve stolním tenise – první ročník pořádali
místní nadšenci pod záštitou Obce Strážovice.
22. 2.
Maškarní ples – fotbalisti uspořádali již tradiční
ples. V bohaté tombole bylo na 280 hotových cen
a 18 cen slosovatelných. K tanci a poslechu hrála
skupina Motýl Band ze Zlína.
2. 3.
Beseda s důchodci – přes čtyřicet seniorů se bavilo
za poslechu i tance u živé hudby v podání Mgr. Jana
Meisla z Vracova. Na akci vystoupily mažoretky
ze Ždánic a domácí pěvecké sbory.
8. 3.
Maškarní karneval pro děti – o zábavu šedesáti šesti dětí a více jak sedmdesáti dospělých se postarala
agentura Bianca z Brna. Děti si zde mohly zakoupit
cukrovou vatu, balónky, anebo si nechat na obličej
nakreslit různé motivy. Samozřejmostí byla bohatá
tombola.
19. 4.
Místní ochutnávka vín – pořádal SDH Strážovice.
26. 4.
Slet čarodějnic na myslivecké chatě – děti si pod
odborným dohledem myslivců zastřílely ze vzduchovky a kulturní komise připravila mnoho soutěží.
Na ohni se opékaly špekáčky.
17. 5.
Beseda u cimbálu – zúčastnili se 4 mužské sbory a ženský sbor ze Strážovic, které doprovázela
CM Friška. Pořádal mužský sbor ze Strážovic.
31. 5.
Den dětí – na hřišti Sokola si děti zasoutěžily, učily
se poznávat stopy zvěře a živé ptačí dravce. Letečtí
modeláři z Kyjova dětem předvedli ukázky svých
modelů ve vzduchu a poté následovala diskotéka.

• elektronizace knihovny:
• počítač na obecní úřad:
• příspěvek na dokončení
kanalizace na dolním konci:
• nová dlažba v čekárně
zdrav. střed.:
• splátka úvěru:

65.014,- 	 Kč
28.939,- 	 Kč
1.500.000,-

Kč

7.385,- Kč
480.000,- Kč

9. 8.
Letní noc – na zábavě v areálu u školy se bavilo více
jak devadesát lidí při hudební produkci skupiny
z Lipova, která si říká Lipovská pětka. Místní ženy
zpestřily večer svým vystoupením, které mělo
úspěch.
26. – 28. 9.
Strážovice ve fotografii – v pátečním zahajovacím
programu vystoupili žáci základní školy, místní ženský a mužský sbor, pan Procházka Jiří informoval
přítomné o vykopávkách a nálezech na území Strážovic a paní Jitka Válková, která celým programem
provázela svým slovem, vzpomněla na naše hrdinné
spoluobčany padlé v první světové válce. V sobotu
a v neděli úspěšná výstava, jak starých, tak i novodobých fotografií pokračovala. K vidění byly i artefakty
nalezené na území Strážovic, jako např. český tesák
z 15. století, bronzová sekera 3 500 let stará, středověké kopí a mnoho jiných dalších zajímavých předmětů.
25. – 26. 10.
Tradiční krojované hody – nepamatujeme rok, kdy
se kvůli silnému větru nemohla postavit mája. Mája
byla postavena až v sobotu ráno v 8,00 hodin. Děkujeme všem, kteří v pátek přislíbili, že se stavěním máje
v sobotu pomohou a také se všichni dostavili. Dále
pak hody pokračovaly tradičně. Povolení hodů,
zvaní po obci na hody, hodová zábava s věncem.
Celý den vyhrávala DH Sobuláci. V neděli v 9,30
hod. byla sloužena hodová mše svatá.
22. 11.
Kateřinská zábava
20. 12.
Zpívání u vánočního stromku – začátek programu
patřil těm nejmladším, děti z mateřské školy měly
připravené pásmo tanečků, básniček a písniček, žáci
základní školy předvedli živý betlém. Následovalo
venkovní zpívání u stromku ženského sboru, mužského sboru a společného vystoupení dětí mateřské
a základní školy. Podávalo se svařené víno a teplý
vinný pošt, které věnovala paní Magdaléna Válková.

Ohlédnutí

Za šestnáctiletým starostováním ve Strážovicích
Vážení občané,
chtěl bych provést bilanci uplynulého období od roku 1998 do roku
2014. Ano, 16 let je část života, při
kterém jsem poznal mnoho dobrého i zlého.
Začnu od začátku roku 1999.
Hlavním úkolem nového zastupitelstva bylo dokončení splátky
plynofikace obce. Pro představu,
úvěr u Komerční banky byl 18%!
V první polovině roku jsme neměli
ani na výplaty pro zaměstnance.
Postupně jsme všechno splatili
a začali spřádat nové plány.
Vykoupili jsme pozemky pod
rybníky, pořídili nový obecní znak
a prapor, opravili hřbitov, byla
provedena rekonstrukce obecního
úřadu a pošty, položeny parkety

v tělocvičně školy, opraveny veřejné komunikace a další.
V roce 2002 byl vybudován
sportovní areál u školy. V roce
2004 provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. V roce 2005 vydláždění hřbitova. V roce 2006 byla
v naší obci největší kulturní akce
za posledních 25 let, a to oslava
875 let od založení obce spojená se
sjezdem rodáků. Při této příležitosti byla vydána kniha „obec Strážovice“. Jak už to bývá, bylo mnoho
kladných i záporných připomínek.
V roce 2010 bylo provedeno zateplení a výměna oken základní školy.
Největší akcí tohoto období bylo
vybudování čističky odpadních
vod Strážovice - Stavěšice. Tato

byla spuštěna do provozu 13. října
roku 2013. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace
kuchyně základní školy.
Toto byl stručný výběr nejdůležitějších akcí za poslední čtyři volební období. Vím, že hodně věcí
by někteří občané dělali jinak, ale
vždy jsem se snažil po celých 16 let
dohodnout se zvolenými zastupiteli obce na co nejlepším řešení.
Děkuji všem zastupitelům
za společně vykonanou práci pro
naši obec. Přeji všem novým členům zastupitelstva hodně úspěchů při náročném rozhodování. Ať
vždy zvítězí zdravý rozum.
MVDr. Vladimír Ždánský
starosta obce 1998 — 2014

Základní škola
1. září jsme v naší škole přivítali
28 žáků, přičemž sedm z nich přišlo do školy s aktovkou na zádech
poprvé. V letošním školním roce
máme ve škole dvě třídy. V první třídě pracuje sedm prvňáčků

a devět druháků s paní učitelkou
Hanou Vašulkovou. Ve druhé třídě získávají nové poznatky čtyři třeťáci, pět čtvrťáků a tři páťáci od paní učitelky Soni Dufkové.
Anglickému jazyku se jednotli-

vé ročníky učí samostatně se slečnou učitelkou Hankou Šašinkovou. V příštím školním roce se
počet tříd zvýší na tři, kdy třetí ročník bude samostatně. Každodenní
výuka je obohacena o spoustu akcí.
V září na výstavě řemesel
v Miloticích si žáci vyzkoušeli, jak
se mlelo obilí, vyčesávala vlna,
krmila husa, poznali stará řemesla,
a na okamžik si vyzkoušeli „pracovat“. Ti nejstatečnější navštívili sluj dráčka Mráčka. Koncem září
byli prvňáci slavnostně pasováni
na školáky. Pasování předcházelo
odpoledne plné soutěží a celá akce
byla zakončena dýňovým strašením. První školní měsíc završilo
vystoupení školáků při zahájení
výstavy „Strážovice ve fotografii“.
V říjnu jsme se opět zapojili do celorepublikového projektu
72 hodin. Jedná se o tři dny plné
dobrovolnických činností, kdy během 72 hodin (9. - 11. října 2014)
kdykoliv a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku

pustí do aktivit, kterými pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. V našem podání vypadala akce
následovně. Žáci si za pomoci rodičů do školy přinesli různé pracovní
náčiní - košťata, hrábě, motyky, lopaty, rukavice a vypravili se uklízet a zvelebovat okolí kaple v centru obce Strážovice. Od měsíce října se účastníme Dopravní výchovy
pořádané DDM v Kyjově. V květnu žáci po prokázání znalostí a dovedností získají průkaz cyklisty.
Advent nám přichystal představení v divadle Radost v Brně,
Mikulášskou nadílku, vánoční dílnu. A my jsme s radostí koledovali,
pro rodiče a občany Strážovic připravili vánoční hru – Cesta do Betléma a zazpívali u vánočního stromu.
Vánoční prázdniny utekly jako
voda a my finišujeme, abychom
měli co nejlepší známky.

Co nás čeká v druhém pololetí?
• Masopustní obchůzka
• Divadlo – Nezbedné pohádky
(Slovácké divadlo)
• Plavecký kurz
• Výlet
• Rozloučení se školou
a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu i zastupitelstvu za
skvělou podporu školy a pomoc
při akcích, paní Jitce Raušové – šití
masek, pomoc při vánoční dílně,
panu Jiřímu Půrkovi – správci internetových stránek, panu Antonínu Jirouskovi a Davidu Polcrovi za
drobné opravy a v neposlední řadě
všem rodičům za jejich vstřícnost.
Mgr. Hana Vašulková

Mateřská škola
Naše mateřská škola je jednotřídní vesnické předškolní zařízení,
které je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Strážovice. V tomto školním roce
naši mateřskou školu navštěvuje 26
dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců.
Všechny zapsané děti školku navštěvují celodenně.
O děti se starají dvě pedagogické pracovnice Jana Nedvědová
a Hana Šašinková. V letošním školním roce opět pracujeme se školním
vzdělávacím programem „Jen si
děti všimněte, co je krásy na světě“,
který je rozdělen do pěti integrovaných bloků.
Výhodná poloha naší mateřské
školy nám umožňuje a nabízí krásné vycházky do polí, vinohradů
a také do blízkého lesa, kde trávíme hodně času při pobytu venku na
čerstvém vzduchu. Využíváme také
přilehlou zahradu MŠ, která v loňském roce prošla rekonstrukcí. Součástí naší budovy je vybavená tělocvična, kterou velmi aktivně využíváme jak k tělesné výchově, tak i při
různých slavnostních a veřejných
příležitostech.

V naší mateřské škole se důsledně věnujeme logopedii, využíváme vhodné speciální pomůcky. Letos jsme mohli využít přidělené dotace k zakoupení velmi kvalitní pomůcky „Klokanův kufr“.
Logopedii navštěvuje několik dětí
a odborně se jim věnuje jedna z maminek paní Lenka Šimečková, což je
velkou výhodou. Pro nejstarší děti
- předškoláky připravuje paní učitelka Nedvědová 2x týdně „malou

školičku“, kde s nimi individuálně
pracuje. Využíváme časopis „Předškolák“, knihy „Diagnostika předškoláka“, různé pracovní listy a jiné
didaktické pomůcky.
Všichni zaměstnanci se snaží
svým odborným a vlídným přístupem vytvořit rodinné a klidné prostředí, aby se děti cítily spokojeně
a bezpečně.
Jana Nedvědová

Školní družina
Družina je součástí ZŠ a MŠ
Strážovice od 1. září 2014. Navštěvuje ji 24 žáků 1. až 5. ročníku základní školy. Činnost družiny je
upravena Školním vzdělávacím
programem pro zájmové vzdělávání „EKOHRÁTKY“.
Pravidelně se věnujeme rukodělným a výtvarným činnostem,
při kterých u dětí rozvíjíme vztah k
tvořivosti a estetice. Naše výrobky
našly využití např. při zdobení vánočních stromečků a výzdobě sálu,
nebo si je děti můžou odnést domů
a potěšit své blízké vlastnoručně
vyrobeným dárkem. Jsme také zapojeni do mezinárodního programu „Les ve škole“. Často využíváme blízkého lesa k přírodovědným
vycházkám, při kterých poznáváme přírodu, sbíráme přírodniny,
čistíme les, v zimním období nosíme zvířátkům krmení. V činnostech družiny nechybí také zdravotní tělesná výchova, kdy děti vede-

me k pozitivnímu postoji k pohybu
a zdravému životnímu stylu. Také
jsme se zapojili do projektu „Čteme dětem“ a často předčítáme kla-

sické pohádky. Naším cílem je, aby
se děti v družině cítily dobře, a čas
strávený v ní smysluplně využily.
Marta Mlčochová

Fotbalový oddíl Sokol Strážovice
Zpráva o činnosti za rok 2014
V současné době má fotbalový oddíl Sokol Strážovice 94 členů. Aktivity fotbalového oddílu v průběhu roku 2014 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 2014 byla výroční schůze konaná 25. ledna, kde proběhlo
vyhodnocení činnosti za rok 2013,
volba výkonného výboru a její
schválení a v neposlední řadě také
diskuze nad ožehavými tématy jak
roku uplynulého, tak toho nadcházejícího.
Po zimní přípravě mělo naše
fotbalové mužstvo sehrát tři přípravná utkání v období od 9. do

23. Března, ale nakonec bylo odehráno pouze to první v Bukovanech (s výsledkem 3:3). Zbývající dvě byla zrušena, jedno kvůli nezpůsobilé hrací ploše (Milotice) a druhé bylo odřeknuto ze strany soupeře (Ždánice). Jarní sezóna soutěžního ročníku 2013/14 začala 30. března utkáním v Lužicích
a skončila 7. června domácím zápasem s Věteřovem. Celou soutěž
zakončilo mužstvo Sokola Strážovice s bilancí 8 výher, 3 remízy a 13
porážek, což v konečném součtu znamenalo nelichotivé poslední
7. místo (o skóre za Archlebovem)
se ziskem 27 bodů při skóre 44:62.
Alespoň malou náplastí na neuspokojivé výsledky týmu dospělých budiž vystoupení mužstva
starší přípravky (hrající okresní
soutěž), které na jaře 2014 pokračovalo ve svém druhém soutěžním

ročníku. Naše přípravka si v soutěži 10 týmů nevedla nejhůř a s bilancí 6 výher, 1 remíza a 9 porážek obsadila celkové 7. místo se ziskem 19
bodů. V kategorii přípravek nadále pokračuje spolupráce s FC Kyjov
1919 (David Polcr a Antonín Jirousek) a RSM Hodonín (Marek Pelikán), kdy naši hráči startují střídavě za přípravku u nás a za přípravku ve zmíněných klubech, což určitě přispívá k jejich sportovnímu
rozvoji. Toto všechno by ovšem nebylo možné bez podpory a obětavosti rodičů a trenérů našich fotbalových nadějí.
Nový soutěžní ročník 2014/15
pokračoval na podzim ve IV. třídě v modelu 2 skupin (A a B) po 7
týmech, kdy se hraje čtyřkolovým
systémem (dvakrát doma a dvakrát venku). Družstvo mužů odstartovalo podzimní část ročníku

2014/15 2. srpna domácím zápasem s Lužicemi a podzim zakončilo 28. října v Lužicích. Výsledkem
je zatím 3. místo s bilancí 5 výher,
jedné remízy a 6 porážek se ziskem
16 bodů při skóre 15:28. Starší přípravka, která funguje již třetím rokem, zakončila podzim na vynikajícím 3. místě z 9 týmů se ziskem 24
bodů (8 vítězství a 1 porážka) pouze o skóre za týmem Svatobořice B.
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.
Začátkem července jsme spoluorganizovali dvoudenní festival
amatérských rockových a folkových kapel nazvaný „Strážovský
Woodstock“. 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, pro-

vádíme sběr železného šrotu formou dobrovolných brigád. Nespočet hodin trávíme rovněž údržbou
našeho sportovního areálu (v r.
2014 např. renovace střechy na budově kabin nebo menší opravy
na budově přístavku), který se postupnými kroky snažíme zvelebovat – ať už svépomocí nebo pro-

střednictvím dotací od ČUS (Česká unie sportu – bývalý 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.
Mgr. Zbyněk Válka
Jednatel

Fotbalová přípravka
Od 11. ledna jsme začali zimní přípravu po vánoční pauze a to tréninky v tělocvičně školy v Nenkovicích, které jsme kombinovali
s venkovní přípravou na místním
malém hřišti za školou. Letošní
zima, která se kolikrát tvářila jako
pozdní jaro, nám prostě přála být
i na čerstvém vzduchu. Osmnáctého ledna přípravka absolvovala halový turnaj ve Ždánicích, který jsme pořádali. Nakoupili jsme
sady medailí a poháry za umístnění i nejlepším hráčům, kteří mají z
medailí vždy velkou radost, což je
motivuje k dalšímu fotbalovému
rozvoji. Za účasti týmů Strážovic,
Ždánic a Želetic jsme turnaj vyhráli s kladným skóre 14:3. Nejlepší
střelec turnaje byl náš hráč Marek
Pelikán s deseti trefami. V lednu se
uskutečnila i návštěva kina v Kyjově, kterou jsme pojali jako rozlučku
s podzimní sezónou 2013. Únor se
vyplnil dalším halovým turnajem

ve Ždánicích. Pořadatelství se tentokráte ujal tým ze Želetic. Skončili
jsme druzí. Po jarních prázdninách
se odehrál poslední halový turnaj
29. 3., týden před zahájením jarních mistrovských zápasů. Při neúčasti tahouna týmu Marka Pelikána podali naši statečný a bojovný
výkon a po těsných dvou prohrách
od Želetic 0:1 a Ždánic 2:3 skončili na třetím místě. Nejlepší brankař turnaje byl vyhlášen náš Martin Procházka.
Zimní přípravu a jarní část
soutěže jsme absolvovali pod vedením: Jirousek Antonín (trenér
a vedoucí týmu),Bobot David (trenér), Luža Petr (trenér brankářů).
Na soupisce byli tito hráči: v brance Karásek Martin, Léska Lukáš,
Procházka Martin (později i hráč)
v poli Bobot Tadeáš, Jirousek Antonín ml., Konečný David, Konečný Michal, Luža Petr ml., Lésková
Nikola, Pelikán Marek, Polcr Da-

vid ml., Půrek Martin, Rauš Adam.
Než začnu hodnotit jarní část soutěže, tak jen připomenu, že po první polovině soutěže, to jest podzim
2013, naši mladí fotbalisti skončili
na šestém místě s deseti body a skóre 40:68. Druhou polovinu soutěže
2013-14 naše přípravka zahájila 5.
4. 2014 domácím zápasem s Želeticemi. Naše přípravka vyhrála 9:3
po poločase 5:1. O branky se podělili Pelikán Marek 3x, Jirousek Tonda 3x, Polcr David 2x a Konečný
Michal. O týden později vyjelo torzo pěti našich hráčů jmenovitě Jirousek, Karásek, Luža, Polcr a Půrek na hřiště do Bukovan, kde odehrávali své zápasy Lovčice. Zbytek
mančaftu byl nemocen, takže jsme
nemohli ani k zápasu nastoupit.
Minimální počet k odehrání zápasu je šest hráčů. Po neúspěšné domluvě s vedením mužstva Lovčic
o přeložení zápasu na jiný termín,
jenže ti jej chtěli odehrát za každou

cenu, i s tím, že nám půjčí jejich
dva hráče, jsme raději prohráli 3:0
kontumačně. Nechtěl jsem riskovat další onemocnění v týmu přípravky. 19. 4. jsme doma hráli
s druhým mužstvem tabulky Mutěnic. Prohráli jsme 2:7 po poločase
1:4. Naše dvě branky střelil kanonýr Marek Pelikán. O týden později jsme doma hráli s RSM Hodonín
B a po super výkonu jsme prohráli jen 5:14 poločas 2:7. Podotýkám
jen, protože Hodoňáci k nám byly
v zimní pauze přeřazeni místo Moravy A. Po skončení soutěže měl
Hodonín z osmi zápasů 24 bodů
a skóre 130:17, takže jsme jim daly
skoro celou třetinu gólů, které oni
obdrželi. Všech pět branek jim dal
Marek Pelikán. V sobotu 3.5 jsme
vyjeli na horkou půdu do Ždánic.
Opět po perfektním výkonu, kde
jsme po všech směrech zaskočené
domácí přehrály 1:9, poločas jsme
vyhrály 4:0. Branky Jirousek 3x, Pelikán 3x, Konečný Michal 2x, Půrek
1x . Jenže týden na to jsme zavítali k prvnímu týmu tabulky do Dolních Bojanovic a ne zrovna s kompletním týmem, kdy se sešlo pět
omluvenek, tak jsme prohráli 15:3
po poločase 9:1. Branky Pelikán
Marek 2x a Konečný Michal z penalty, ale musím dodat, že kluci
bojovali, co jim síly stačily. Na den
dětí se zajíždělo opět na venkovní hřiště a to do Starého Poddvorova kde jsme zápas měli pod kontrolou a vyhráli jej 7:5, poločas 4:2.
Všech sedm branek zaznamenal
ostrostřelec Pelikán, ale pochvalu od trenérů si zasloužil celý tým.
Poslední zápas ročníku 2013-14
jsme v úterý 10. 6. v 17.00 hod hrály doma s druhým týmem tabulky Prušánek. Poločasový výsledek
1:2 v náš neprospěch jsme v druhé
půli otočily na 4:3, ale pak se projevila únava ze zápasu z Poddvorova, protože se hrálo ve 34°C vedru,
a tak jsme po vyrovnaném zápase a mnoha neproměněných šancí našeho týmu nakonec prohráli 4:6. Všechny branky opět zaznamenal Pelikán Marek. V konečném
hodnocení naše přípravka skončila
na7.místě z deseti účastníků s celkovým skóre 79:122. O branky se
podělili tito hráči: Pelikán Marek
55x, Jirousek Toník 10x, Konečný

Michal 6x, Polcr David 5x, Bobot
Tadeáš, Konečný David, Markus
Jan, Půrek Martin všichni po jednom gólu. Za celou sezónu 2013-14
děkuji všem z týmu přípravky Sokola Strážovice za dobře odvedenou práci.
Musím vzpomenout i na perfektní akci pro školy z celé republiky, jenž
v jarním období byl fotbalový turnaj
McDonald’s Cup. Po domluvě a souhlasu paní ředitelky Vašulkové jsme
přihlásili naši školu do toho dle turnaje, jelikož většina žáků školy hraje za přípravku Sokola. V okrskovém
kole v Žarošicích naše škola porazila
základní školy z Nenkovic, Dambořic a domácí Žarošice. Z prvního místa
jsme postoupili do okresního finále konané v Hroznové Lhotě, kam ředitelka
vypravila autobus a akce se pojala jako
výlet celé strážovské školy. Za velkého
fandění žaček a žáků, kteří měly připravené mávátka a transparenty s podporou hráčů na hřišti jsme ve skupině narazili na ZŠ Očovská z Hodonína, kterou jsme porazily 5:3. Branky
vstřelili Pelikán Marek 3x a Jirousek
Tonda 2x. Poté jsme ve skupině porazili žáky ZŠ z Hroznové Lhoty 10:0.
O branky se podělili Jirousek 4x, Pelikán 2x, Půrek 2x a Polcr 1x. V semifinále nás porazila ZŠ Hutník z Veselí
nad Moravou 9:4. Branky dal Pelikán
Marek. O třetí místo jsme narazili opět
na ZŠ Očovská z Hodonína a opět ji
porazili tentokrát 4:1. Branky Pelikán
3x a Jirousek, takže jsme vybojovali velký pohár a diplom za třetí místo.
Je to velký sportovní úspěch naší malé
školičky. Trofeje můžete vzhlédnout v
místní škole. Z turnaje vzešlo i pozitivum pro strážovský fotbal. Do přípravky se zaregistroval Martin Sladký, který je s námi doposud.
Po skončení sezóny naše řady
u týmu opustili Procházka Martin, Karásek Martin, Konečný Michal. Ti se
věkově posouvají do žákovské kategorie. Konečný David, jenž přešel k atletice, a Luža Petr ml. Ten si musel dát
bohužel dlouhodobou pauzu, vynucenou zdravotními problémy s kolenem.
Přejeme mu brzké uzdravení. V letní pauze se naše přípravka zúčastnila
již bez těchto hráčů i trenéra brankářů
Petra Luži st., který tím pádem skončil u realizačního týmu přípravky venkovního turnaje v Želeticích. Za účas-

ti osmi týmů naši skončili na pěkném
čtvrtém místě. Ve skupině jsme porazili FK Morava 11:8 poté Želetice 9:1
a Dambořice 10:1. V semifinále naši
narazili na Kostelec. Po průběžném
vedení 7:3 se zranil Marek Pelikán,
a i když ze sebezapřením poté nastoupil tak kluci prohráli 10:8. O třetí místo jsme nastoupili již bez Marka proti
Mutěnicím. Po boji se prohrálo 5:3. O
naše branky se v celém turnaji podělili: Pelikán 25x (byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje), Jirousek 8x, Polcr 6x
a Rauš Adam 2x. Musím zmínit i velmi dobré výkony našeho nového brankáře Bobota Tadeáše, který celý minulí ročník odehrál jako hráč. Dále jsme
v letní pauze řešili jak doplnit kádr za
hráče, kteří nás opustili. Vskutku velký oříšek, protože u mladých není náš
sport již takový fenomén jako dřív. Z
řad domácího potěru buď není ročníkově z čeho brát, anebo mnoho dětí
má i jiné zájmy než fotbal, což musíme respektovat. Z toho důvodu jsem se
obrátil k vedení Nenkovic o polupráci, ale pohořel jsem. Nenkovice dlouhodobě spolupracují s Želeticema na
úrovní mládežnické, ale i v kategorii
dospělých. Nakonec jsem našel podporu u vedení Sobůlek, za což děkuji. Do Strážovic přišli na roční hostování a kádr přípravky doplnili: Natálie
Hrazdílková, Patrik Reien, Filip Randis a Jindřich Kostiha. Ti se hned poctivě zapojili do přípravy i zápasového zatížení.
Soutěžní ročník 2013 – 2014
jsme zahájili podzimní část výjezdem do Starého Podvorova. Náš tým
zahájil podzim na výbornou. Vyhrál
12:6 po poločase 8:2. Branky zaznamenali: Polcr David 4x, Pelikán Marek 4x, Jirousek Tonda 3x a Půrek
Martin 1x. V sobotu 30. 8. vyjíždíme opět na venkovní hřiště a to do
Svatobořic a opět vyhráváme. Tentokrát 10:7 v poločase jsme hájili
těsné vedení 5:4. Branky dali Pelikán 6x, Jirousek 4x. O týden později jsme soutěžní volno vyplnili
tréninkem. V neděli 14. 9. 2014 se
hrálo derby v Želeticích. Na pěkné trávě jsme zvítězili 9:3, poločas
vyhráli 5:1. Branky Pelikán Marek 4x, Jirousek Tonda 2x a Hraznílková Natálie, Polcr David, Půrek Martin po jednom zásahu
do černého. V pátém kole soutěže

jsme se konečně po sérii venkovních zápasů představili domácím
fanouškům přípravky, ale po třech
výhrách venku přišla první porážka. Družstvo přípravky ze Ždánic nás porazilo 11:6. V tomto zápase Marek Pelikán hrál jen první poločas, z důvodu povinnosti odehrát další zápas za mateřský
klub v RSM Hodonín, jejímž je hráčem a ve Strážovicích je na střídavý
start. Dal v něm všech pět branek a
hlavně díky němu naše přípravka
vedla po poločase 5:3. Druhý poločas již tedy bez Marka náš tým nezvládl a prohrál zmíněných 11:6.
Naši branku ve druhém poločase
přidal David Polcr. Týden po první prohře v neděli 28. 9. jsme bez
omluveného Marka zajížděli na hřiště do Bukovan, kde
naši vyhráli 8:3, po
vyhraném poločase 3:1. Hlavně za
druhý poločas si
náš tým zaslouží
pochvalu. Branky
Polcr 4x, Půrek 2x a
Jirousek 2x. Na další kolo k nám přijel
nováček z Čejkovic. Po velmi dobrém výkonu jsme
vyhráli 10:5 a poločase 4:2. O góly
se podělili Pelikán
Marek 8x a Jirousek Tonda 2x. Dvanáctého října zajíždíme k naftařům
do Dambořic. Po
vyhraném poločase 6:4 nakonec po
velkých
nervech
jsme zápas dotáhli do vítězství 9:8.
Branky Pelikán 6x, Půrek 2x, Jirousek 1x. Za dva dny se hrálo doma
s hráči Lovčic a po perfektním výkonu celého týmu naši zvítězili vysoko 8:1 a 4:1 po první půli. Branky vstřelili Pelikán 5x, Polcr 2x, Půrek 1x. Tímto zápasem jsme ukončili podzimní část sezóny, ale ještě
jsme museli podle plánu předehrát
dvě utkání z jarní části 2015. V prvním z nich k nám přijel Starý Poddvorov. Náš tým se opět blýskl výhrou tentokrát 9:2, po poločase 5:1.

Branky Pelikán Marek 5x, Sladký
Martin 2x, Polcr David 1x, Jirousek Tonda 1x. K druhému zápasu
jsme již po domluvě se Svatobořicemi nenastoupili. Bude obehrán
na jaře 2015.
V konečné podzimní tabulce jsme
se umístili na perfektním třetím místě
s 24 body při celkovém kladném skóre 81:46. Máme stejně bodů jako druhé Svatobořice, ale jsme horší jen díky
skóre. Oba týmy ztrácíme tři body
na vedoucí Ždánice, ale máme o odehrané utkání méně. O naše branky
po podzimu se podělili: Pelikán 43x,
Jirousek 15x, Polcr 13x, Půrek 7x,
Sladký 2x a Hrazdílková Natálie 1x.
V dnešní výroční zprávě chci vyzvednout i zlepšení přístupu hráčů a hráček

prvním třem týmům poháry a medaile,
ale nazmar nepřišel ani čtvrtý tým turnaje, který za výkon dostal ovoce v podobě banánů, pomerančů a mandarinek. Porazili jsme zaskočené Ždánice
našim výkonem 3:0. Dambořice od nás
dostali 8:2 a vše jsme završili výhrou
nad Lovčicama 4:2. O branky našeho
týmu se podělili dva obvyklí střelci:
Marek Pelikán 11x (ten jak se stalo tradicí, byl nejlepší střelec turnaje) a Tonda Jirousek 4x, ale pochvalu dostal samozřejmě celý tým v čele s nejlepším
hráčem týmu brankářem Tadeášem
Bobotem. Další aktuality a výsledky
můžete průběžně sledovat na webových stránkách přípravky www.sokol
strazovice.banda.cz , které vytváří pan
Jiří Půrek, kterému moc děkujeme!

v účasti na trénincích i ápasech. Záměrem je, ale nebudu jmenovat, aby
nezpychli a ti co se tak nezúčastňují, měli možnost nápravy. V Listopadu jsme dali týmu volno. Od prosince
každé pondělí již, ale trénujeme v sobůlské sportovní hale, kde máme perfektní zázemí pro přípravu na další rok.
Příprava se, ale projevila již dvacátého
prosince 2014 prvním místem na halovém vánočním turnaji ve Ždánicích.
Turnaj se konal pod záštitou naší organizace Sokola. Opět jsme nakoupili

Závěrem zprávy, tak jako loni, trenéři přípravky děkují rodičům i prarodičům za ,,tahání“ dětí na tréninky
i ápasy a za pomoc přípravy hrací plochy na zápasy přípravky a těšíme se na
další spolupráci. Děkujeme i Zdeňku
Bobotovi za spolupráci na trénincích.
Vážení spoluobčané, i vám všem přeje fotbalová přípravka vše dobré v roce
2015.
Antonín Jirousek
vedoucí a trenér týmu

Sbor dobrovolných hasičů
Strážovice

Začátkem roku 2014 jsme se museli vypořádat s dvěma velkými změnami. Na VVH 2013 nám oznámil bratr Václav Svoboda nemilou zprávu, k 31. 12. 2013 skončí
ve funkci starosty sboru a k témuž
datu ukončí i své členství v SDH
Strážovice. V. Svoboda byl starostou SDH Strážovice od 10. 12. 1995.
Druhou velkou změnou bylo
oznámení bratra Jaroslava Brhela,
který k témuž datu skončí ve funkci hospodáře. Hospodářem byl několik desítek let. Bratr Jaroslav
Brhel zůstává našim členem i nadále. Oběma chci ještě jednou za jejich
dlouholetou práci pro náš sbor poděkovat.
Se vzniklou situací jsme se museli rychle vypořádat, a proto jsme
2. 1. 2014 na mimořádné členské
schůzi zvolili představitelem sboru
velitele SDH Jiřího Lužu. Hospodářem byl jednohlasně zvolen Martin
Vráblík. Volba starosty SDH Strážovice byla odložena na VVH 2014.
Na výroční valné hromadě, která se konala 27. 12. 2014, bylo zvoleno nové vedení sboru. Starostou
byl zvolen Bc. Ondřej Vymazal DiS.
Náměstky byli zvoleni Petr Válek
a Radek Luža ml. Jednatelem František Hlaváč, velitelem SDH Petr
Dubný, hospodářem Martin Vráblík, revizorem Pavel Bárta ml. Novými kulturními referenty se stali
Boris Linzer a Jakub Rauš.
8. 2. 2014. provedl bratr Ondřej
Vymazal školení první pomoci členům SDH Strážovice, včetně rodinných příslušníků. Školení se zúčastnila také jednotka HZS JMK PS Kyjov.
19. 4. 2014 jsme připravili další
ročník velikonoční ochutnávky vín
místních i okolních vinařů. Sešlo se
136 vzorků vín a moštů. Ochutnávky se zúčastnilo 80 platících. K tanci a poslechu hrál p. Fridrich ze Stavěšic.
První soutěž, které jsme se
v roce 2014 zúčastnili, proběhla
v strovánkách, kde se nám k naší
smůle pokazila požární stříkačka
PS 12. Zbytek soutěže jsme absol-

vovali s vypůjčenou požární stříkačkou. Její neznalost se podepsala
na našem výsledku. Umístili jsme
se na 7. místě.
Na divácky atraktivní noční soutěži, pořádané netradičně
v Archlebově, jsme už měli naši
opravenou stříkačku. Oba pokusy
byli platné. Čerpadlo po generálce
fungovalo perfektně. S čerpadlem
musíme více trénovat, abychom
si zvykli na rychlost, jakou dopravuje vodu z nádrže po proudnici.
Na soutěži jsme obsadili 8. místo
ze 12 účastníků. Nově byl součástí
týmu Petr Doležal ze Stavěšic, který je od začátku letošního roku našim novým členem.

žovice. Martin Linzer ml. a Radek
Luža ml. 5. - 6. 6 2014 absolvovali
kurz strojníků v Hodoníně. K dnešku jednotku tvoří 11 členů z toho
2 velitelé, 2 strojníci a 7 členů jednotky.
V roce 2015 budeme přijímat
další dva členy výjezdové jednotky
a to Petra Doležala a Jakuba Rauše.
Našim cílem je jednotku dále rozšiřovat o nové aktivní členy.
Letošní rok byl pro naši jednotku výjimečný počtem událostí. 3x
jsme vyjížděli na žádost starosty
obce k čerpání obecních studní. 2x
na Kamencích a 1x za školou. Dále
k vyčerpání vody z výkopu po proražení vodovodní přípojky při vý-

Po 3 letech jsme čistili vodní nádrž a její okolí. S touto prací
nám pomohli i obecní zaměstnanci. Bohužel nádrž byla tak zanesená, že nám na tuto práci nestačila
naše technika a obecní úřad musel
objednat stroj z VaK Hodonín, který nádrž důkladně vyčistil. Voda
v nádrži je díky tomu dodnes průzračně čistá.
Po našem návrhu obecní úřad
zakoupil trubky na opravu zábradlí a nechal vyrobit poklop na vypouštěcí šachtu.
V roce 2014 se Boris Linzer stal
novým členem jednotky SDH Strá-

kopových pracích. O tento výjezd
také žádal starosta obce. Událost
se stala na Kamencích 13. 6. 2014 v
14.15 hod. nám byl vyhlášený poplach KOPIS Brno. Požár trávy u
transformátoru směr Stavěšice. Jednotka vyjela v počtu 1+1, další členové se dostavili v průběhu zásahu. Výjezd proběhl do 5 minut po
ohlášení. Jednotka Strážovice byla
na místě události první, provedla lokalizaci pomocí ženijního nářadí. Požár zlikvidovala jednotka
HZS JMK PS Kyjov pomocí vodního proudu z CAS 30 Tatra.

23. 10. 2014 v 9 hod. byl naši
jednotce vyhlášen poplach KOPIS
Brno. Dopravní nehoda Autobusu a OA s vyproštěním osob a větším počtem zraněných osob. Naše
jednotka vyjížděla v počtu 1+4.
Naštěstí se jednalo o cvičení IZS,
ke kterému jsme byli také povoláni. Toto cvičení mělo za úkol prověřit koordinaci složek IZS. Naše
jednotka přepravila na místo události technické prostředky pro eva-

kuaci a třídění zraněných při DN.
Dále asistovala ZS při transportu
zraněných do vozů RZP.Toto cvičení mělo pro naši jednotku velký
přínos.
Jako každoročně i letos jsme
poskytovali osobní i technickou
pomoc při stavění hodové máje.
Z peněz vyčleněných v obecním rozpočtu pro jednotku hasičů
na rok 2014 bylo zajištěno mobil.
tech. zabezpečení, profesní prů-

kazy, oprava PS 12 v ceně 26.000,nová proudnice 6.000, hadice, autobaterie, konzervátor autobaterií
atd.
Jako již tradičně pořádáme velikonoční ochutnávku vín, která se
uskuteční v sobotu 4. 4. 2015.
O dalších námi pořádaných
akcích budete včas informováni.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za SDH Strážovice
Petr Válek

Mužský pěvecký spolek Strážovice
Činnost z. s. za rok 2014
Vzhledem k tomu, že si to nový
Občanský zákoník vyžádal, také
my jsme museli změnit název a
stanovy sboru. Dne 2. 11. 2014 valná hromada schválila nové stanovy, zvolila organizační výbor a tři
členy revizní komise. Vše bylo odesláno na rejstříkový soud Krajského soudu v Brně. Nyní k vlastní
činnosti. Za tento rok jsme se zúčastnili 11 akcí. K nejvýznamnější patřila beseda u cimbálu 17. 5.
u nás ve Strážovicích za účasti sborů z Čejkovic, Lanžhota, Archlebova a domácích zpěváků. Hrála cimbálová muzika Friška. 31. května
jsme se zúčastnili vinařských dnů

v Čejkovicích. Při této akci, na které bylo kolem tisíce lidí, jsme společně s ženským a mužským sborem z Čejkovic po celý den zpívali návštěvníkům a milovníkům
čejkovického vína. Velkým zážitkem pro naše členy byla návštěva
Templářských sklepů s průvodkyní, která nás seznámila s dlouhou
historií tohoto pro Čejkovice vzácného díla. 7. června jsme se zúčastnili tradičního zpívání v Želeticích. Zde zpívalo při pěkném počasí kolem stovky krojovaných chlapů. 30. srpna jsme zpívali na tradiční sešlosti BABÍHO LOMU, při
které vystoupil také nově založený

mužský sbor ze Sobůlek. 12. září
jsme byli pozváni na tradiční předhodové zpívání do Lanžhota. Je to
akce, na kterou se chlapi vždy těší.
Strážovice zde tentokrát nebyly reprezentovány jen zpěvem chlapů,
ale také třískami paní Vaňkátové.
Třísky v Lanžhotě neznali, proto
vedoucí sboru z Lanžhota na závěr akce řekl: „Strážovjáci přijeďte zase a přivezte s sebou ty „kobliny“.“ Příští rok 2016 bude pro nás
jubilejní. Budeme mít 10 let od založení sboru. Bude to chtít patřičně oslavit.
MVDr. Vladimír Ždánský
předseda Mužského pěveckého spolku

Radost

Ženský pěvecký soubor
Zpívejte s námi:
Ten stražovský Babylon, velký kopec, samý lom.
Ten stražovský Babylon, žádný není jako on.
I když kolem větr skučí dobře, stráží, hrdě mlčí,
Ten stražovský Babylon………
Soubor má dobrý pocit z toho, že čerpá ze současné, ale hlavně z historie naší vesničky. Zpíváme většinou písničky staré, stražovské, ve kterých si připomínáme prožívaný život u nás v té době. Život v dědině je mocným zdrojem prožitků, které tu dominují.
Proto si také některé texty skládáme sami. Upozorňu-

jí i oslavují vztah k lidem, k rodině, k domovu, zpěvu,
muzice, lidovému umění.
Prosté texty, které zobrazují život ve Strážovicích,
na Moravě a celé naši vlasti, si zpíváme s vnitřním
hlasem toužícím po pravdě a zachováním tradic.
Radujeme se ze všeho – z východu i západu slunce, že ráno vstaneme, i když nás všechno bolí, radost
máme ze židle, na které se nám dobře sedí, z lidí, kteří
nelžou, nekradou, z dobrých sousedů, z lidí, kteří nezištně pomáhají druhým v nesnázích a nemocích. Radost je to, že žijeme. Uvědomujeme si, že na světe nám
nepatří nic, jen čas, a i když už nejsme akorát, Pán Bůh
nás má všechny stejně rád!
Akce souboru: Centrum služeb pro seniory v Kyjově, Slovácký rok v Kyjově, vánoce v Želeticích,

ve Ždánicích u rybníčka, ve Strážovicích na farním plese, rozloučení s farností – Dr. Mgr. Josef Šedivý O. Cr. a otec Vít Červenka, Jano
Köhler – odhalení pamětní desky,
Ladislav Schovanec – udělení čestného občanství, oslavy narozenin
a svatby.
Jen na dvě akce jsme byly pozváni obecním úřadem a bylo to
vánoční zpívání a beseda s důchodci. Nežádáme od OU žádné finanční prostředky.

Sbor spolupracuje s panem
Procházkou na fotodokumentaci domů ve Strážovicích, kde soubor zazpívá příhodnou písničku Co
již dědinu nezajímá? Povzbuzování
mladých lidí k výchově strážcovských muzikantů (dříve dechová
i orchestrální kapela, harmonikáři,
houslisté), ochotnické divadlo, dodržování tradice – troje hody, válení dýní, ostatky, dodržování barev
a výšivek na strážovských krojích,
barvení velikonočních vajíček vos-

kem, nezájem o významné umělce, sportovce, podnikatele, ale také
zveřejňování neslušných lidí (polní
krádeže apod).
Mějme se všichni srdečně rádi.
Co na tom, že veliký je svět a že
neumíme všichni stejné písně pět!
Vždyť Boží dlaň nás všechny dobře chrání! Přejeme celé dědině jen
pěkné dny.
Alena Slabáková

Stará hora

Myslivecké sdružení „Stará hora“ Strážovice - 2014

Rok 2014 byl oproti loňskému roku
méně horký a zejména v jarních
měsících méně deštivý, tedy pro
drobnou zvěř příznivější. Kladně
se to projevilo na stavech bažantí zvěře, v menší míře i u zvěře zaječí a stavy srnčí zvěře zůstaly víceméně stabilní. V období potravní nouze (což je počátek roku a období od sklizně do konce roku) členové MS pravidelně přikrmovali
zvěř jadrnými krmivy a pící. Přikrmovali také na rybnících v Břížďanech, kde se nyní, zřejmě již trvale,
usídlila řada druhů vodního a dalšího drobného ptactva. Při zajišťování krmiv nám zásadním způsobem pomohli pánové Ing. Zdeněk Kotůč ZEMAGRO Strážovice a
Ing. Petr Chaloupka Statek Svatobořice. Patří jim za to náš dík.
V lednu jsme uspořádali tra-

diční XI. Myslivecký ples. Tentokrát byla návštěva hojná a zábava
trvala až do časných ranních hodin. Myslivecké plesy se staly nedílnou součástí kulturních akcí
obce Strážovic a myslivci pořádají
plesy především pro své spoluobčany. Z téhož důvodu MS ve spolupráci s kulturní komisí zorganizovalo - tak jako v minulých létech
- koncem dubna pro školní děti (a
jejich rodiče) na myslivecké chatě
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ se soutěží ve střelbě ze vzduchovek. Návštěvníci akce mohli ocenit i výhled do revíru z terasy v přední
části myslivecké chaty.
Pokračovaly
další
práce
na zvelebení myslivecké chaty
(nové nátěry) a nezbytné práce na
údržbě krmných zařízení a kazatelen. Pokračovala údržba okolí ryb-

níků v Břížďanech. Do revíru byly
opět vypuštěny mladé bažantí slepice k posílení populace této užitečné zvěře.
Nedílnou součástí mysliveckého života jsou podzimní hony a lov
spárkaté zvěře. Jak již bylo zmíněno, stavy bažantí zvěře ve strážovickém revíru jsou velmi upokojivé a plán lovu této zvěře (bažant
kohout) se podařilo splnit. U zaječí zvěře – ač i zde bylo letos patrné zvýšení stavů – byl z rozhodnutí MS odlov oproti plánu výrazně omezen. U zvěře spárkaté, která
se velmi dobře adaptovala na podmínky zemědělské velkovýroby,
je plánovaný odlov nutný. Při jejím přemnožení hrozí škody na zemědělských plodinách. Plánovaný
odlov byl splněn.
V letošním roce došlo k významným změnám ve složení členstva MS. K 1. lednu skončilo členství v MS panu J. Lefnerovi. Nově
byli do řad myslivců přijati Bc. Andrea Šibalová a bratři Radek a Jiří
Lužovi. V polovině června proběhlo na myslivecké chatě slavnostní
pasování nových myslivců. Slavnosti se zúčastnili staří i noví členové MS, jejich rodinní příslušníci, přátelé a hosté. Po slavnostním
aktu následovalo posezení s pohoštěním.
Závěrem chci popřát všem
spoluobčanům v novém roce 2015
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Květoslav Stupka

Smutné sté výročí velké války
Celé století připomínají padlé vojáky na bojištích 1. světové války pomníčky, nacházející se ve většině
obcí a měst. Ale paměť se postupně
vytrácí a pomníčky jsou již dávno
překryty válkou druhou a dalšími
dramatickými událostmi 20. století.
Žijeme sice téměř 70 let v míru,
ale považuji stále za nutné vracet se zpět a poukázat na bolest a
utrpení způsobené válkou, ať jde
o první, nebo druhou světovou.
V případě začátku první světové války se vrátím zpět celých
100 let. Psal se rok 1914. Přesně 31. 7. byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Byla to velká válka, která změnila mnoha lidem život. Všichni muži, kteří byli povo-

láni do zbraně, se shromáždili na
veřejných prostranstvích před kasárnami, aby přísahali věrnost v
boji za císaře pána. Byli tam i muži
ze Strážovic. Z obce narukovalo 152 mužů, 35 z nich bylo zajato, 4 působili v ruských legiích, 3 v
italských legiích a 5 v domobraně.
Důsledky 1. světové války pociťujeme dodnes. Českých zemí
se sice fronta bezprostředně nedotkla, nicméně těžko bychom
dnes hledali v naší zemi rodinu, jež v této válce nepřišla o někoho blízkého. Ze Strážovic se 20
z narukovaných mužů nevrátilo.
Bylito: Antonín Vodák, Josef Pořízka, František Kopeček, Martin
Okůnek, Josef Vavřík, Štěpán Bár-

ta, Josef Hlaváč, Jan Vavřík, Antonín Střaslička, Ludvík Dvořák, Jan
Hlaváč, František Gygerych, Bohuslav Válka, Jan Hofman, Jan Pořízka, František Kolaja, Eduard Riedl, Jan Martykán, Josef Doležal, Jan
Fifka.
Čest jejich památce.
Dalo se vůbec 1. světové válce zabránit? Historikové tvrdí, že k ní nemuselo dojít. Válka nebyla předem
jednoznačně daná, byť byly vztahy
mezi evropskými velmocemi velmi
napjaté a potom už k válce stačila jenom malá „rozbuška“ v podobě atentátu na následníka rakousko- uherského trůnu Františka Ferdinanda.
Jitka Válková

Offroad Tech Trial – Big Shock Cup
Možná vás to bude zajímat!
Jsou sporty, o kterých se v novinách či televizi nedozvíte. Mezi ně
patří i OFFROAD TECH TRIAL.
Přesto, že se již mnoho let jezdí mistrovství ČR i Evropy, stojí tento
divácky atraktivní sport mimo zájem masmédií. V ČR se OFFROAD
TECH TRIAL jezdí pod názvem
BIG SHOCK CUP. Je to seriál amatérských závodů pro terénní automobily, který se jezdí na speciálních terénních polygonech nebo
v areálech motokrosových tratí.
Vozidla jsou rozdělena do kategorií O1, O2 a O3 podle rozvoru náprav. Pro jeden dvoudenní závod
je postaveno ca 20 sekcí. V každé
sekci jsou branky, kterými musí závodník projet. Branky jsou samozřejmě ve velmi nepřístupném terénu. Za každý dotek nebo přejetí
branky, couvání a stání jsou trestné
body. Ten kdo má nejméně trestných bodů vítězí. Přesto, že často dochází i k několikanásobnému
převrácení vozidla, jedná se o jeden
z nejbezpečnějších motoristických

sportů. Vozidla i výstroj závodníků musí totiž splňovat přísná bezpečnostní pravidla. BIG SHOCK
CUP jsem nejprve několik let navštěvoval jako divák. Jezdit BSC
jsem začal s bratrem Romanem v r.
2012, kdy jsme získali cenu Nováček roku a celkově 3. místo v kate-

gorii O1. V roce 2013 jsme opět obhájili 3. místo a v roce 2014 získali
dokonce 2. místo v kategorii O1. O
tom, jak se nám bude dařit letos, se
dozvíte na www.shockcup.cz nebo
na www.offroad-strazovice.cz..
Petr Malík
Strážovice 38

Mimořádný úspěch

Mladé podnikatelky z Jižní Moravy
Když se mladá podnikatelka Magdaléna Válková z malé jihomoravské obce Strážovice pouštěla v roce
2010 do výroby a produkce hroznové šťávy, ani netušila, že dosáhne tak skvělých výsledků. Původně chtěla tento zdravý nápoj rozšířit pouze mezi svou rodinu a přátele, ale postupně dokázala zaplnit
prázdnou díru na trhu, a už v následující vinařské sezoně v roce
2011, jako jediná firma v ČR, uvedla na trh svou vlastní řadu odrůdových vinných moštů.
Vinný mošt Magdalény Válkové je čistě přírodní, neobsahuje žádná barviva ani vodu. Není
vyroben z koncentrátu, tak, jak
je to zcela běžné u jiných konkurenčních výrobků. Obsahuje 100%
ovocné složky, má typický odrůdový charakter.
„ Mošty presentujeme na přehlídkách regionálních produktů
a veletrzích. Často putují také jako
dárek do zahraničí. Našich služeb
využívají jak soukromé firmy, tak
i například úřad JMK. Věřím, že
místní občané ocení, že spolu s našimi výrobky takto presentujeme
i trážovice“, řekla M. Válková.

„Pokud chcete mošty ochutnat, zajděte do
nově otevřené prodejny
ve Strážovicích u školy.“
O výborné kvalitě a skvělé chuti této
hroznové šťávy svědčí i místní ocenění „Tradiční výrobek Slovácka“ udělované sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko nebo „Chuť Jižní Moravy“, jež organizuje Regionální agrární komora JMK ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Mendelovou univerzitou Brno. Vinný mošt
Sauvignon byl na 17. ročníku mezinárodního veletrhu pro gastronomii Víno&Delikatesy 2014 a získal
značku kvality „TOP delikatesa“.
Ovšem tím výčet úspěchů nekončí - ojedinělý úspěch dosáhly
vinné mošty Magdalény Válkové
i za hranicemi naší vlasti. Jako jediný výrobek z ČR byl vinný mošt
v srpnu 2014 oceněn zlatou hvězdou v nejprestižnější potravinářské
soutěži ve Velké Británii Great taste awards, konkrétně odrůda Muš-

kát moravský. Porotci se vyjádřili:
„Tato hroznová šťáva má velmi intenzivní chuť, příjemnou a přirozenou květinovou vůni. Jemná barva a dobrá konzistence ji řadí mezi
výtečné delikatesy.“ Great taste
awards je nejuznávanější a nejdůvěryhodnější soutěž kvalitních potravin a nápojů. Více než 400 porotců hodnotilo přes 10 000 přihlášených výrobků a vybírali ty nejlepší.
Magdaléna Válková si tohoto ocenění velmi váží a je pro ni závazkem do budoucnosti.
Tisková zpráva

Co je zdraví?
Krátké zamyšlení

Je to jedna z nejcennějších hodnot
lidského života, jak se o něm píše?
Dříve nebo později se každý
budeme muset zamyslet nad jeho
významem, ať už budeme chtít či
nikoliv. Jistě bude zajímavé sledovat rozdíly v zamyšlení z pohledu
člověka mladého, relativně zdravého a z pohledu člověka nemocného.
Pokud jsme zdraví, nic nás nebolí, zcela automaticky jeho hodnota u nás výrazně klesá a bereme
ho jako samozřejmost. Proč je tomu
tak? Vždyť máme jen jedno a na
celý život! To si neuvědomujeme?

Ne každý máme to štěstí, že se nám
zdravotní problémy vyhnou. S přicházející nemocí hodnotu zdraví řadíme na první místo, protože
poznáme, že nemoc je nepříjemná
a omezující. Zdraví si nemůžeme
koupit nebo půjčit, o ně musíme s
láskou a vděčností pečovat!
Věcí a hodnot si začínáme vážit teprve tehdy, když je nemáme,
nebo když je začínáme ztrácet! A
stejně je to i se zdravím. Znáte to?
Já ano.
Mysleme na své zdraví, i když
nás nic nebolí! Vždyť je nejcennější hodnotou, od které se odvíjí celý

náš život! Jedině zdravý člověk
může žít naplno, užívat si každou
chvíli svého života. Zamysleme se
a odpovězme si na otázky:
• Jakou má zdraví
pro nás hodnotu?
• Jak si ho vážíme, když
ho máme a jak poté, když
se nám začíná vytrácet?
Zdraví není všechno, ale bez
zdraví je všechno ničím...
Užívejte si života ve zdraví
skutečně naplno!
Mgr. Petra Strmisková

Archeo Babí lom
Spolek

Archeo Babí lom je nový spolek
vznikající v naší obci. Zaměřuje se
na historii naší obce a jejího okolí. Ve spolupráci s archeologickým
oddělením Masarykova muzea

v Hodoníně se pokusíme o záchranu historických artefaktů. Získané exponáty bychom chtěli umístit
do místního muzea, které bychom
chtěli zřídit v prostorách místního
zámečku. Toto je v jednání s majitelkou zámku. V letošním roce se
budeme snažit zmapovat těžbu železné rudy v naší obci.
Rád bych Vás požádal o spolupráci při získávání exponátů
do naší expozice. Máte-li na půdě
starý nábytek, různé vybavení
domácnosti s puncem historie, ne-

vyhazujte a kontaktujte nás.
Pokusíme se zachránit trochu
historie pro budoucí generace.
S přáním šťastného nového
roku za spolek přeje,
Jiří Procházka
Kontakt:
Jiří Procházka, Strážovice 99
tel. 608 032 310
http://www.ablspolek.cz/
https://www.facebook.com/
archeobabilom?ref=bookmarks

Zvoní telefon

...a někdo něco nabízí!
Spoluobčané, také se vám někdy
stalo, že vám zazvonil telefon a velmi příjemným hlasem si s vámi zástupce některé společnosti domluvil nezávaznou schůzku, na které
Vám má předat nějakou hodnotnou výhru či bonus pro dlouhodobé klienty? Pokud ne, patříte k těm,
na které to teprve čeká. Mě se totiž stává velmi často, že zvoní telefon a někdo něco nabízí… a to je
hlavní důvod, proč jsem se rozhodla napsat tento příspěvek a podívat

se na to z vaší strany, očima zákazníka.
Pracuji v oblasti finančního poradenství. V poslední době nejvíce
vyřizuji konsolidaci úvěrů, kdy klient z neočekávaného důvodu, jako
je třeba nemoc, není schopný splácet
své závazky. Z těchto neuvážených
nákupů ve chvílích, kdy vás někdo
přesvědčí, že právě tuto věc potřebujete a je pro vás nejvýhodnější
cena a poslední chvíle na její pořízení vznikají největší komplikace.

Vzhledem k patnáctileté praxi
v tomto oboru mám nemalé zkušenosti. Velmi dobře vím, jak celý
systém funguje! Proto jsem se rozhodla poskytnout vám zdarma poradenství v oblastech životního
a neživotního pojištění, investic,
stavebního spoření, úvěrů, hypoték, a podělit se o zkušenosti, které
jsem získala. Jsem tu pro vás.
Stanislava Seloucká

Společenské dění
Narození
Klára Horáková
Kristýna Machálková
Nela Viktorýnová
Eliáš Bobot
Mira Urbanová
Emma Klajnová
Gabriel Cantatore Müller

Sňatky
Eliška Vymazalová
+ Felix Černý

Veronika Zálešáková
+ Martin Sedlický
Jana Grycová
+ Jiří Luža
Jarmila Hynštová
+ Jaroslav Štěpán

Jubilanti
Bedřich Bárta 90 let
Anna Němcová 91 let
Ludmila Hromková 96 let

Úmrtí
Anežka Dubná
Jiřina Lilková
Josef Viktorýn
Marie Lefnerová
Ludmila Strmisková
Edita Karpetová
Celkový počet obyvatel: 579
Během Tříkrálové sbírky
bylo vybráno 16.023,- Kč.

Vědomostní soutěž
Mikroregionu Babí Lom
Vědomostní soutěž Mikroregionu
Babí Lom proběhla v neděli
16. března 2014. Místem, kde se vědomostní soutěž konala, bylo nové
Kulturně sportovně vzdělávací
centrum obce v Sobůlkách. Vědomostní soutěž byla učena pro žáky
2. stupně základních škol. Soutěže
se zúčastnily týmy z Kyjova, Strážovic, Nenkovic, Želetic, Ostrovánek, Bukovan, Věteřova a Sobůlek.
O zábavu se postaral dětský
národopisný soubor Nenkovjánek.
Soubor doprovázela cimbálová
muzika Šohaji. Všichni účinkující
svým vystoupením navodili v sále
skvělou v atmosféru.
Družstvo Strážovic odjelo
do Sobůlek v tomto složení: Sabina Valová, Martin Koksa, Filip
Mráz a Tomáš Sladký. Členy poro-

ty byli starostové obcí Mikroregionu Babí Lom. Otázky vědomostní soutěže byly převážně zeměpisné a dějepisné. V silné konkurenci
osmi týmů obsadilo zaslouženě 1.
místo družstvo ze Strážovic. Vítěznému týmu pogratuloval a předal

upomínkové předměty místostarosta Kyjova pan Antonín Kuchař.
Všichni soutěžící, diváci, účinkující i porota se skvěle bavili a uspořádanou akci zhodnotili jako velmi
zdařilou.

Bůh - Jsem

Buch

Jsem poznáním života i moudrostí Tvé duše.
Jsem vánkem, který pohladí i tepem Tvého srdce.
Znám vše co v sobě skrýváš i tajemství, jež jiným neodkrýváš.
Mateřským úsměvem Tě vítám, když na svět přicházíš
a pláču v blízkých Tvých, když z něho odcházíš.

Sotva jsem ráno z postele vstal,
zas jsem si na zralou hruštičku hrál.
Před domem na kluzkém chodníku
pozadím jsem přistál ve mžiku.

Radovan Vytlačil

Bdím nad Tebou, když znaven usínáš
a dávám Ti více sil, když životem klopýtáš.
Jsem silou příbojů a nezkrotných bouří
i tichem samoty na dně všech moří.
Jsem jarním táním s prvními květy
i deštěm májovým v nádheře duhy.
Jsem láskou, kterou se zachvíváš, až srdce Ti buší.
Jsem slzami radosti a něhou Tvých očí.
Jsem krásou, nad kterou Tvůj dech se tají.
Žiju v Tvých touhách a jsem teplem Tvých dlaní.
Jsem ten, kdo v Tobě se modlí
a naději hledá i v poslední den.
Jsem ten, kdo duši Tvou přivine k sobě,
i když tělo už přikryje zem.
S láskou a úctou k životu Vám věnuje Radovan Vytlačil
Z připravované knihy „Hledání lásky“

Šárka Andrášová

Hned jak jsem stihl nabrat dech
BUCH a ležím zas na zádech.
A to těžko se smíchu ubráním
když tak sleduji ostatní.
Třeba ten pán na kole
vmžiku zmizel ve zmole.
Nebo děda s malým s jeslí
si tak krásně spolu bruslí.
A to silničáři už naštěstí
stihli objet aspoň náměstí.
Já teď z vozíku a z nohou v sádře
sním o teplíčku na Sahaře...

Srážky

březen - listopad 2014
březen		

10

mm

duben		

26

mm

květen		

65

mm

červen		

40

mm

červenec

74

mm

srpen		

130

mm

září		

131

mm

říjen		

33

mm

listopad

20

mm

celkem

529

mm

Více napršelo jen v letech:
2010 — 727 mm
2009 — 578 mm

Dobří lidé
Mezi námi

Děkujeme paní A. Velichové a panu
J. Dočekalovi, kteří se ujali ztracené fenky, kterou na Štědrý den bezcitný člověk
ponechal svému osudu v naší obci. Každý živý tvor má svou duši! Díky těmto
obětavým spoluobčanům našla tato psí
slečna nový domov!

Redakční rada si vymezuje právo na úpravu
a redakční krácení příspěvků. Za jejich obsah
neodpovídá.
Grafické zpracování: Tomáš Rybníček
Tisk: Tiskárna Schovanec

Jízdní řád autobusu
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Sára Urbanová Čermáková
Fotografování

děti
svatby
domácí mazlíčci
tel: 724 309 383

Bar u Pedra

