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Milí Stražovjáci...

Vážení občané, milí čtenáři,
opět po roce se vám do rukou dostává obecní zpravodaj, ve kterém
bych mimo jiné zrekapituloval
projekty a akce, které se nám v loňském roce podařilo zrealizovat.
Hlavním projektem, na který jsme
se především zaměřili, byla celková rekonstrukce interiéru obecního úřadu, který je vizitkou a určitou formou reprezentace obce.
Původní interiér již nevyhovoval
současným pracovním potřebám.
Celá příprava a realizace byla dost
náročná především z časových
důvodů, kdy jsme celý proces naplánovali během letních prázdnin,
abychom chod obecního úřadu co
v nejkratší možné době opět plnohodnotně obnovili. Musím konstatovat, že za necelé dva měsíce se
nám podařilo skoro nemožné...!!

Avšak hned v první etapě se např.
zjistilo, že rozvody elektřiny jsou
vedeny ještě v hliníku a k tomu
další nečekané překážky nám naši
počáteční budovatelskou náladu
posunulo k bodu mrazu a úplně
zhatilo časový rozvrh. Zvýšeným
úsilím všech zúčastněných pracovníků a firem se nám z té hromady
suti, děravých zdí a mračna prachu podařilo „vykouzlit“ moderní,
praktické a zároveň reprezentativní prostory, za což bych chtěl všem,
co přidali ruku k dílu, mnohokrát
poděkovat!! Mimo rekonstrukci
úřadu jsme se věnovali přípravě
projektu chodníku od úřadu směrem na Stavěšice. Nyní máme již
připravenou úplnou dokumentaci, která je nutná k získání dotace.
O tu budeme v průběhu roku 2017
žádat. Doufám, že v tomto směru
budeme tak úspěšní, jako u výzvy
týkající se nového hasičského auta.
To se nám podařilo zaplatit především z dotačních peněz. Mohu jen
podotknout, že nejen celý hasičský
sbor, ale i já mám z toho obrovskou
radost, protože ti co jsou v obraze,
dobře ví, že ty peníze nám opravdu nikdo na stůl jen tak nepoložil… Dalším naším záměrem byla
a je oprava místní komunikace na
řadovkách. Z tohoto důvodu jsme
se usilovně snažili odkoupit parcely, na kterých komunikace leží.
Dnes můžu říct, že v úseku, který

je v havarijním stavu, se nám podařilo (v některých případech
horko těžko) odkoupit víceméně
všechny pozemky, protože uzavření smluv na zbývající dvě parcely
se již zdárně blíží ke konci. Další
akcí bylo prodloužení vodovodního řádu v lokalitě pod uličkou z
důvodu možnosti výstavby až čtyřech rodinných domů. Opět, jako
v loňském roce, jsme opravili některé úseky místních komunikací
a vybudovali nový úsek směrem
k myslivecké chatě. Nerad bych
ještě opomenul výměnu osvětlení v budově školy za nové úsporné a výkonnější zdroje a renovaci
parket v tělocvičně školy. Finanční
vypořádání všech projektů je k dispozici v níže uvedeném odstavci.
Pro vaši informaci bych ještě zmínil, že na sklonku roku jsme připravili a následně zaslali na Ministerstvo zemědělství podklady na
získání dotace za účelem celkové
rekonstrukce hřbitovní zdi a na
Ministerstvo pro místní rozvoj dokumentaci na výstavbu pasivního
odpočinku v areálu fotbalového
hřiště. Závěrem vám všem přeji
mnoho osobních úspěchů, pevné
zdraví a ať se se všemi co nejčastěji
potkáváme na nespočetných kulturních akcích v naší obci!

Milí spoluobčané,
rok 2016 nám utekl jako voda a my
jsme pro vás opět připravili obecní
zpravodaj, ve kterém si přečtete, co
se všechno během roku 2016 v obci
událo. Pro některé z vás to nebudou nové informace, ale pro některé ano. Chtěl bych navázat tam,
kde pan starosta ve svém úvodním
slově skončil – kulturou. Troufám
si tvrdit, že se úroveň pořádaných
akcí neustále zvyšuje, což mne
velmi těší a chtěl bych za to všem,
kteří se na jejich organizaci podílejí, poděkovat. V dnešní době není

samozřejmostí, věnovat svůj volný
čas organizaci obecních akcí, místo
rodině či odpočinku, což mnozí ve
Strážovicích naštěstí dělají. O to víc
pak mrzí slabá účast na některých
plesech či třeba na Letní noci, atd…
Co k tomu říct víc!
Jistě není nutné vysvětlovat, že
je obecní rozpočet omezený a často
mnohé investiční akce přesahují jeho možnosti. Zaměřili jsme se
proto v loňském roce především
na získávání prostředků z dotací.
Bývá to obvykle zdlouhavá, časově
náročná, a především značně ne-

jistá záležitost. Ale pokud chceme
„budovat“, bez těchto zdrojů se neobejdeme. Musíme tyto příležitosti
aktivně vyhledávat, a hlavně být
na ně připraveni! Loni se povedlo
získat 750.000,-Kč na nové hasičské auto, letos se budeme ucházet
o podporu na rekonstrukci chodníku směrem ke Stavěšicím, rekonstrukci hřbitovní zdi, rekonstrukci
místní komunikace v lokalitě „řadovky“ a o podporu na výstavbu
pasivního odpočinku v areálu fotbalového hřiště. V našich plánech
nadále zůstává výměna světel ve-

Petr Markus
Váš starosta

řejného osvětlení, kterou ale téměř
určitě letos nezvládneme.
Častým tématem na zasedáních zastupitelstva bývají nákupy a prodeje pozemků. Svědčí to
o vaší i naší aktivitě v této oblasti.
Ostatně obrázek o tom si udělejte
sami – v roce 2016 obec nakoupila pozemky o výměře 3.915,5 m2
v hodnotě 193.665,- Kč a prodala pozemky o výměře 1.725 m2 v
hodnotě 107.100,- Kč. Zároveň nám
Jihomoravský kraj daroval 641 m2
v hodnotě 13.461,- Kč.

V loňském roce také proběhlo na obecním úřadě jednání s
paní Mgr. Kolaříkovou, starostkou Věteřova ve věci katastrálních anomálií za účasti úřednice
Ministerstva vnitra. Požádali jsme
zastupitelstvo obce Věteřov o společné jednání s úmyslem vyřešit
letitý problém s katastrální hranicí
mezi našimi obcemi. Šance na dohodu padla, věteřovští o ni zájem
neměli. V průběhu letních prázdnin zároveň vyprší stanovená
lhůta určená na vyřešení územních

anomálií mezi obcemi a poté tento
spor budou rozhodovat ministerští
úředníci. V této věci jsme udělali,
co se dalo. Teď už jen zbývá doufat, aby pro nás případná změna
katastrální hranice dopadla co nejlépe…
Na závěr bych vyslovil přání,
ať se nám všem v letošním roce
daří aspoň tak jako doposud. Aby
se nám na rozvoj naší obce dařilo
získávat víc a víc finančních prostředků a především, aby se nám
tu dobře bydlelo!
Jakub Urban
místostarosta

Kulturní akce 2016
15. 1. Obecní ples
večer na téma James Bond. Program zpestřila nacvičená taneční
kreace.
23. 1. Turnaj ve stolním tenise
6. 2. Maškarní ples
tradiční akce pořádaná Sokoly.
20. 2. Dětský karneval
za účasti 44 dětí.
19. 3. Velikonoční jarmark

Investice obecního úřadu 2016
• Ford TRANSIT s požárním přívěsem
pro hašení (dotace 750.000,- Kč).....................994.629,- Kč
• Splátka úvěru na ČOV
(doplacení celého úvěru)....................................660.000,- Kč
• Oprava obecního úřadu......................................319.692,- Kč
• Opravy místních komunikací..........................246.456,- Kč
• Vodovod Pod uličkou..........................................187.451,- Kč
• Vybavení obecního úřadu..................................135.143,- Kč
• Projekt na opravu chodníku...............................63.767,- Kč
• VO – nové LED lampy...........................................44.224,- Kč
• VO - Solární osvětlení.............................................42.179,- Kč
• Změna č. 4 ÚP.............................................................36.300,- Kč
• Notebook.......................................................................30.296,- Kč
• Sekačka Viking...........................................................17.890,- Kč
• Dopravní zrcadlo.........................................................8.695,- Kč
• Basketbalové koše.........................................................6.380,- Kč

19. 3. Keltský telegraf
již druhý ročník opět proběhl
na parkovišti „U Nedvěda“.
20. 3. Vítání občánků do života
7 miminek.

Pozemky

26. 3. Ochutnávka vín
proběhla v režii SDH Strážovice.

Nákup

Bylo zakoupeno 3.915,5 m2
za 193.665,- Kč

Prodej

3.4. Vědomostní soutěž
Mikroregionu BABÍ LOM

Prodáno bylo 1.725 m
za 107.100,- Kč

24.4. Beseda s důchodci
zahrála kapela Rozmarýnek.
Účast 35 seniorů.

Obci darováno

30.4. Slet čarodějnic
u myslivecké chaty.
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Darováno Jihomoravským krajem
641 m2 v hodnotě 13.461,- Kč

Společenské dění
Úmrtí

Jubilanti

Josef Rott
Dominik Luža
Miroslava Večeřová
Samuel Hlaváč
Tomáš Bula
Emilie Burešová
Viktorie Pešková
Marek Trpík

Josef Šimeček
Miroslava Karpetová
Pavel Pelikán
Ludmila Chromá
Milada Hojačová
Marie Lefnerová
Emilie Bajáková
Zdeněk Ježek

Ludmila Pořízková 80 let
Jan Schwendt 80 let
Bárta Bedřich 92 let
Anna Němcová 93 let
Celkový počet obyvatel
k 31. 12. 2016 — 582

4.6. Den dětí
proběhl formou pohádkového
lesa. Jednotlivá stanoviště
prošlo 40 dětí.
25.6. Chlupatá noc
výborně připravená letní noc se
zábavou až do ranních hodin.
6.8. Hawai noc
hrála skupina Vermona.
Vystoupily i místní ženy a dívky!

3. 12. Adventní jarmark
tradiční jarmark doplnily připravené zabijačkové speciality.
18. 12.
Vánoční zpívání u stromku
zazpívaly místní děti a Mužský
pěvecký sbor.
30. 12. Vánoční koncert
v místní kapli, výtěžek 13.000,- Kč
byl věnován na opravu kaple.

27. 8. Sešlost lidu na Babím lomu
velká akce, připraveno bylo
mnoho atrakcí.
24. 9. Odpoledne pro děti
program připravili místní hasiči,
proběhlo i opékání buřtů.
22. 10. Stezka odvahy
po setmění prošly děti trasu plnou
strašidel, vysoká účast.
4. — 6. 11.
Tradiční krojované hody
zábava proběhla za rekordní
účasti.
26. 11. Kateřinská zábava

Srážky

Narození

21.5. Oslava 10. let od založení
Mužského sboru

březen - listopad 2016
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec
srpen		
září		
říjen		
listopad

11
54
36
89
117
42
18
59
45

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

celkem

471

mm

Farní Charita
Farní Charita Želetice děkuje
všem občanům, kteří přispěli
do Tříkrálové sbírky 2017.
V naší obci proběhla sbírka 7. ledna 2017.
Podařilo se vybrat částku 17.838,- Kč.
Velké díky patří všem koledníčkům
a jejich vedoucím.

Ze života základní školy

Jano Köhler má expozici
Akademický malíř Jano Köhler
má vlastní expozici. V galerii při
Obecním úřadě v Nenkovicích,
byla u příležitosti 75. výročí
úmrtí malíře Jano Köhlera dne
20. 11. 2016, otevřena jeho stálá expozice. Expozice přibližuje za pomoci dokumentů osobnost mistra
Jano Köhlera. O významu tohoto
malíře nelze pochybovat. Konečně
se mu dostalo uznání, jaké si zaslouží! Expozice je otevřená každý
všední den, a to po dobu pracovní
doby na obecním úřadě.
O Křížové cestě na sv. Hostýně jsem informovala ve zpravodaji
2015. Nyní vám předkládám část
komentáře akad. sochaře, profesora Vojtěcha Paříka, restaurátora
Křížové cesty. Cituji: „Mistr Jano
Köhler není umělec minulosti, ale
současnosti. Jeho monumentální
tvorba, kterou realizoval ve spolupráci s keramiky v ateliéru továrny

Rako, je moderní ve výrazu a nadčasová v provedení. Od roku 1912
do roku 1933 pracoval neúnavně
s týmem stejně zapálených odborníků na realizaci monumentálního
projektu architekta Jurkoviče na
sv. Hostýně, kde se projevil jeho
lidský a umělecký vrchol. Před
prvním zastavením Křížové cesty
nám dojde, že si vlastně s Pilátem

myjeme ruce a lhostejně přihlížíme
všem nepravostem kolem nás. Zapomněli jsme na skutečné hodnoty
života. Jano Köhler zde odsuzuje
naši lhostejnost ke stavu světa. Poselství je ukryté ve výrazech obličeje, v řeči rukou, ve vztahových
osách promyšlené kompozice.“
Jitka Válková

Ze života mateřské školy
V tomto školním roce máme
zapsaných 22 dětí, z toho 6 dětí
dvouletých. V rámci projektu „Výzva 22 OP VVV – Šablony“ využíváme aktivitu CHŮVA, jejíž cílem
je poskytnout dočasnou personální
podporu pedagogům, kteří integrují do kolektivu dvouleté děti.
S předškoláky pracujeme dvakrát týdněv kroužku „Předškoláček“. Zde se s nimi individuálně
připravujemena vstup do školy.
Pro předškoláky a jejich rodiče pořádáme jednou za dva měsíce „Odpolední kavárničku“, kde je seznamujeme s tím, co by měly děti
zvládnout před vstupem do školy.
Podle nápadů samotných dětí
si společně připravujeme různé
tematické a veselé dny, jako například Jablíčkový, Autíčkový,
Ovocný, Pyžámkový či Karnevalový den, s rodiči jsme uspořádali
Dýňový den a Drakiádu. V rámci
výuky provádíme „Badatelské ak-

tivity“, při kterých si děti zkouší
různé pokusy. Díky panu Urbanovi jsme měli možnost zúčastnit se
besedy o přírodě. Tradičně jsme si
připravili mikulášskou a vánoční
nadílku, vánoční vystoupení pro
rodiče i důchodce a rok zakončili
zpíváním u vánočního stromu.

Naši školku máme vybavenou
novým nábytkem i velmi kvalitními pomůckami a hračkami. Těší
nás, že se dětem školka líbí a rádi
do ní chodí.
kolektiv ZŠ a MŠ

V současné době navštěvuje
naši školu 30 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou kmenových tříd.
I. třídu sdílí žáci 1. a 2. ročníku, II.
třídu žáci 3. až 5. ročníku, přičemž
4. ročník je v matematice i v českém
jazyce vyučován samostatně. Také
výuka anglického jazyka probíhá
v každém ročníku zvlášť.
Letošním školním rokem nás
provází celoroční projekt „Pojďte
s námi do zoo“, který byl v září zahájen projektovým dnem s názvem
Den zvířecího hrdiny. V rámci projektu proběhly také další akce, např.
návštěva Zoo Hodonín, společná
beseda o lese s revírníky či absolvování výukových programů Hospodářství u Šnofouse a Vlněná dílna,
kde si žáci vyzkoušeli zpracovávat
ovčí rouno. Kromě toho se konaly i tradičně pořádané akce, jako je
Pasování školáků, Dýňové strašení,
Drakiáda, Čertovské dopoledne,

vánoční dílny a koledování po vesnici, divadelní představení Cesta
do Betléma a Zpívání u vánočního
stromu.
Co nás ještě čeká? Masopustní
obchůzka, školní recitační soutěž,
spaní ve škole, Matematická kavárnička pro rodiče, Den Země v kovo-

zoo, návštěva Zoo Lešná, Hry bez
hranic a mnoho dalších akcí.
Více informací
na www.zsstrazovice.cz
kolektiv ZŠ a MŠ

Školní družina
Ve školním roce
2016/17 navštěvuje školní družinu 22 žáků základní školy. V rámci
družiny probíhají různé
kroužky, a to Čtenářský
klub, Sportovní kroužek,
Tvoření, Les ve škole,
Čteme dětem.
Zaměřujeme se především na pohybové aktivity, které děti po dlouhém vyučování potřebují.
Trávíme je nejčastěji na
čerstvém vzduchu na
obecním hřišti, zahradě
školky nebo v lese. Školní
tělocvična nám umožňuje hrát nejrůznější pohybové hry nebo soutěžit.
Mezi činnosti v družině
neodmyslitelně patří rukodělné činnosti. Tento
rok jsme je zaměřili na

rozvoj manuálních dovedností, jako je zatloukání hřebíčků, vyšívání,
tkaní nebo zpracování
odpadového materiálu.
V rámci projektu „Les
ve škole“ chodíme pravidelně každý pátek do
lesa. V zimním období
se staráme o ptáčky, pro
které jsme vyrobili krmivo z ptačího zobu a tuku,
pozorujeme stopy lesní
zvěře ve sněhu. Na jaře
nás opět čeká pravidelné
čištění lesa od odpadků.
S dětmi jsme si vyrobili
lesní deníky, do kterých
si zaznamenáváme činnosti, zážitky nebo zajímavosti. Hlavní snahou
tohoto projektu je, aby
si děti vytvořily pozitivní vztah k přírodě, její

ochraně a trávily v nídostatek svého volného času
s radostí.
Týdenní program v naší družině dává dětem
možnost výběru a vychází z jejich zájmů a potřeb.
Marta Mlčochová

Metody výuky počátečního čtení
aneb Jak že se to dnes učí děti číst?
Od té doby, co jsem se stala
učitelkou, se stále častěji setkávám
s otázkou: Jak se to dnes učí ty děti
vlastně číst? Uvědomila jsem si, že
rodiče nejsou povinni znát současné metody výuky čtení, a tak jsou
přirozeně často překvapeni, když
jejich prvňáček přijde ze školy s neobvyklou učebnicí, s netradičními
úkoly. Takhle jsme se ale my číst
neučili! Jak si s tím máme poradit?
Ráda bych tímto článkem pomohla
rodičům prváků se v této problematice alespoň trošku zorientovat.
Nebudu psát pro odborníky, pokusím se zvolit jazyk, kterému každý
rodič porozumí.
Učitel (resp. ředitel) si v dnešní
době může vybrat, jakým způsobem bude své žáky učit číst. Má na
výběr z několika ověřených existujících metod. Z toho vyplývá, že
v každé škole se žáci mohou učit
číst jinak. Již neplatí to, co si mnozí
z nás pamatují, že se všude učilo jedinou metodou, podle jednoho slabikáře. V našem regionu si v zásadě učitelé základních škol vybírají
jednu ze tří oblíbených metod, se
kterými bych Vás ráda seznámila.
Pokusím se objektivně nastínit jejich výhody i slabé stránky. Ovšem
pozor! Každá učitelka pochopitelně
většinou obhajuje tu metodu výuky čtení, kterou ona používá. Ani
já nejsem výjimkou. Čtěte pozorně,
ale čtěte kriticky.
V první řadě je si třeba uvědomit, že čtení je dovednost podobně
jako např. jízda na kole nebo plavání. Pro to, abyste naučili své dítě
jezdit na kole, volíte různé metody.
Někdo využije pomocná boční kolečka, někdo raději za dítětem běhá
a jistí ho bez koleček apod. Každý
si vybere svůj postup. Některý bolí
víc, některý míň, některý trvá delší
dobu, některý je možná rychlejší.
V každém případě záleží nejvíce
na dítěti, jaké je, co už umí, co na
ně platí. Výsledek by měl být stejný
u každého dítěte – dítě umí jezdit
na kole a umí to na celý život, nezapomene to.

Při výuce čtení je za výběr metody zodpovědný učitel. Musí znát
její přesný postup, její úskalí, musí
vidět do hloubky problematiky
a hlavně musí zohlednit dítě (např.
jeho věk a vše, co s ním souvisí po
rozumové, tělesné stránce atd.).
Teoretikové dokonce tvrdí, že učitel by měl na začátku první třídy
poznat, kterým dětem bude vyhovovat ta nebo ona metoda, a podle toho jednotlivé žáky vyučovat.
V praxi je to pro většinu z nás nepředstavitelné.
Často si učitelé volí metodu
analyticko-syntetickou. Za tímto
možná zvláštním názvem se skrývá nám všem známá metoda, která
se jako jediná mohla u nás používat v letech 1951 -1990. Je tradiční, ověřená, má množství učebnic
k dispozici, všichni učitelé ji znají
- což lze považovat bezesporu za
její výhody. Po krátkém období
přípravy se žáci učí poznávat první písmena (MLPS+AEIOU), tato
písmena se brzy učí spojovat do
slabik a slabiky do slov. Čtenář začátečník tedy nečte plynule, ale po
slabikách: ma-so. Žáci se seznamují
se všemi čtyřmi tvary písmen najednou (malá tiskací, velká tiskací,
malá psací a velká psací písmena).
Současně s nácvikem čtení písmen
probíhá i nácvik psaní těchto prvních písmen, a to nejprve malých
psacích. Postupně žáci čtou složitější slova, věty, články ve slabikáři,
kde přibírají další a další písmena,
až obsáhnou celou abecedu. Této
metodě se někdy vytýká, že je založena na drilu. Hlavní minus ale
vidím v tom, že při ní často vzniká
tzv. dvojí čtení –žák si slovo přečte
nejdříve potichu a pak ho vysloví
nahlas, čtení tedy není plynulé. Někteří žáci se zaseknou ve fázi čtení
slabik a nedokáží dlouho překonat
a vstřebat, že „m“ „a“ je „ma“. Já
jsem se touto metodou pokoušela
učit jeden rok, ale nevyhovovala
mi. Tak jsem hledala dál.
Jela jsem na seminář o genetické metodě. To je taková staro-nová

metoda, vznikla za první republiky
(slabikář Poupata) a pak byla obnovena v 90. letech 20. století. Na
rozdíl od analyticko-syntetické metody se žáci učí číst nejprve pouze
velká tiskací písmena, jejich nácvik
je zahájen hned od počátku. Velkými tiskacími také zapisují. Poté se
učí všechna malá tiskací písmena.
Teprve asi po půl roce se učí psací
písmo. Tento půlrok před psacím
písmem má být využitý k přípravě ruky na psaní (grafomotorická
cvičení). V přípravné fázi je také
kladen velký důraz na sluchový
rozklad slov na písmena a opět jejich složení do slov (hra na robota:
m-a-s-o → maso). Tato schopnost
se ukrývá v termínu „fonemické
uvědomění“. Problém je v tom, že
u některých žáků první třídy není
mozek (laicky řečeno) na tuto aktivitu ještě dost vyzrálý, tudíž zpočátku to může činit velké potíže.
Stejným způsobem jsou žáci vedeni
ke čtení. Začátečník čtenář by tedy
četl: m-a-s-o. Za výhodu považuji,
že žáci, kteří přicházejí do první
třídy již s určitou výbavou velkých
tiskacích písmen, jsou motivováni
je brzy všechny využít. Ale to neznamená, že předškolák musí znát
u zápisu všechna velká tiskací písmena! Opak je pravdou. Do první
třídy může přijít i dítě písmem absolutně neposkvrněné. Obávám se,
že při nedostatečné individuální
péči učitele se může snadno stát,
že tato metoda takové dítě semele
hned na začátku. Ovšem škola, která je spojena s mateřskou školou,
toho jistě využije a předškoláky si
připraví dle libosti. Jen pro úplnost
uvádím, že genetickou metodou
jsem nikdy neučila.
Velmi mě naopak oslovila metoda splývavého čtení – Sfumato,
kterou jsem učila 6 let do doby
mateřské dovolené. Je to relativně
mladá metoda, ale v našem regionu
dost oblíbená. První rok na ni ještě
nebyly ani učebnice a veškeré materiály jsem si musela vyrábět sama.
Ale stálo to za to. Žáci se seznamují

s písmeny hned od začátku školního roku (písmena OSBUA), každé
písmeno se učí číst hned ve všech
jeho čtyřech tvarech. Z počátku je
každému písmenu věnován celý
týden, může být zařazeno v podstatě do všech předmětů, aby si ho
žáci pořádně zažili. Kreslíme obrázky na O, modelujeme O, cvičíme
s písmenem O, skládáme O, stříháme O, hrajeme si na ostrov atd. Žáci
jsou při čtení jednotlivých písmen
vedeni učitelem tak, aby hlásku
vyslovovali poměrně dlouze. Je to
z důvodu návaznosti na další postup. Při spojování písmen do slabik vyslovují první písmeno tak
dlouho, dokud se oči nepřesunou

na druhé písmeno, kdy ho pak mozek identifikuje a mluvidla vysloví.
(Stejným způsobem se v případě
delších slov „podrží v puse“ i další
písmena uvnitř slova, vždy dokud
dítě nepozná následující písmeno.)
Začínající čtenář čte tedy: mmmmaaaasssssooo. Čím rychleji poznává písmenka, tím míň je natahuje.
Žáci čtou plynule, s porozuměním
a nedochází k dvojímu čtení. Jakmile žáci pochopí princip, přečtou
jakékoli slovo, jehož písmena znají.
Metodika čtení je rozpracovaná do
posledního detailu. Také cviky na
uvolnění ruky jsou postupně smysluplně zaváděné, je kladen důraz
i na krasopis. Po přípravném ob-

dobí se vypisují klasické písanky
a přechází se na libovolný slabikář.
Ještě jsem se nesetkala s tím, že by
tato metoda některému dítěti nevyhovovala, bere ohled na všechny.
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že každou z těchto metod se lze
naučit číst, ale je možné, že zrovna Vašemu dítěti nebude zvolená
metoda vyhovovat. Důležitější než
všechny metody je přístup učitele
a ten by Vašemu dítěti měl sedět
vždycky. Jestliže má první třída
Vaše dítě něco naučit, pak je to
hlavně: chodit rád do školy!

Miroslava Věčeřová

Fotbalová přípravka
Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda, a tak nastal ten pravý
čas na bilancování uplynulého roku
dvatisícešestnáct v mládežnickém
fotbalu v naší obci. V zimní přestávce jsme trénovali každý týden v tělocvičně místní školy. Od tréninků
v sobůlské hale se letos opustilo a to
z důvodu tenčící se hráčské základny místních mladých sportovců.
Tento stav se ustálil na počtu třinácti hráčů, ale z toho je pět hráčů se
střídavými starty, kteří trénují i ve
svých klubech, takže místní tělo-

cvična je značka ideál. V tělocvičně
se stabilně scházelo šest až jedenáct
trénujících hráčů. V tomto období
jsme dvakrát sehráli přátelské utkání s hráči Sobůlek a v kině Panorama zhlédli filmové představení.
Jarní část, tedy druhou půlku sezóny, zahajuje naše starší přípravka
v dubnu. Pod vedením Bobota Davida (trenér brankáře), Jakeše Zdeňka (trenér) a Jirouska Ant. (vedoucí
a trenér). Jen pro připomenutí, jsme
v první polovině sezóny na podzim skončili s 22 body za 7 výher,

jednu remízu a jednu prohru, při
skóre branek 72:29 na pěkném druhém místě. Po odložení dvou úvodních kol z důvodu špatného počasí
a následné nemoci jsme k prvnímu
kolu jara zajížděli až 12. 4. do Ježova. Naši hráči vyhráli rekordním
výsledkem, a to úctyhodných 18:1,
poločas 6:1. Střelci branek: Jirousek
6x, Pelikán 5x, Půrek 4x aPolcr 3x.
Již patnáctého dubna vítáme doma
družstvo Svatobořic, které si od
nás odváží prohru 8:1 po poločase
4:1. Naše branky vstřelili: Pelikán
Marek 5x, Randis 2x a Půrek 1x.
V takzvaném „Anglickém týdnu“,
kdy hrajeme během pěti dnů třetí
utkání, takže o další dva dny později vítáme družstvo Kyjova. U našeho týmu se projevila menší únava

◀ Trenéři: Jirousek Antonín st.,
Jakeš Zdeněk

◀ Horní řada zleva: Půrek Martin,

Rauš Adam, Sladký Martin,
Jirousek Antonín, Šimeček Daniel,
Jirousek Ondřej a Vlček Tomáš

◀ Dolní řada zleva: Peelikán Marek,
Bobot Eliáš a Bobot Tadeáš

a se silným Kyjovem prohráváme
1:5, branku vstřelil Pelikán Marek.
Po týdnu zápasové pauzy zajíždíme do Bukovan, kde vyhráváme
po boji 6:2, poločas 1:1. Zde jsme se
museli obejít bez omluvených opor
týmu brankáře Tadeáše Bobota
a Marka Pelikána. V brance Tadeáše zdárně zastoupil Toník Jirousek
a Marka na hrací ploše jeho sedm
statečných kamarádů. Naše branky
vstřelili Půrek 4x, Polcr a Randis po
jednom gólu.V posledním kole základní části soutěže skupiny A hrajeme doma s družstvem Želetic (ti
jsou spojení s družstvem Ždánic).
S vítězem skupiny prohráváme 0:8.
Po skončení základní části končíme
na třetím místě. Za deset výher, jednu remízu a tři prohry získáváme
31 bodů při skóre 105:46 v náš prospěch. V nadstavbové části, která
se hraje, tak jako loni, vyřazovacím
systémem proti družstvu ze skupiny B, jsme narazili na pozdějšího
vítěze FKM Morava. Na hřišti ve
Vracově jsme první zápas prohráli
11:2, kde branky vstřelili Pelikán
a Jirousek. Po týdnu jsme na domácím hřišti předvedli mnohem lepší
výkon, ale i tak se silným a sebevědomým týmem prohra 4:7 je výsledek, za který se nemusíme stydět.
Poté jsme v dalším kole nadstavby
narazili v dvojzápase na hráče z Lužic. První zápas na domácím hřišti
skončil smírně 3:3 v poločase 1:1, po
brankách Vlčka, Polcra, Jirouska.
O tři dny později tj. 23. 5. jedeme
k soupeři na jeho hřiště. Prohráváme těsně 6:5 po poločasové remíze
4:4. Zde jsme odehráli dost smolný zápas. Dvakrát se vedlo a bylo
spoustu šancí a hlavně ta v poslední
minutě, která by znamenala remízu
a tím i postup o lepší umístnění, ale
takový je fotbal a ,,kdyby“ v něm
neplatí, takže jsme v posledním
kole hráli o umístnění s hráči z Bukovan. Domácí výhrou 12:2 jsme
se rozloučili s domácími fanoušky
v kategorii starší přípravka. Hráčům, za jejich působení v této žákovské kategorii, jako vzpomínku
výbor Sokola věnoval knižní publikaci člověk Jágr. To proto, aby
měli do dalších bojů o motivaci postaráno. V odvetě na hřišti Bukovan opět jasná výhra 12:5. V těchto

dvou zápasech se o branky podělili:
Pelikán 8x,Vlček a Rauš 4x, Šimeček Daniel 3x, Půrek a Jirousek po
dvou a Sladký 1x. Jen v krátkosti se
pozastavím pro vysvětlení nad jménem Šimeček Daniel, který s námi
trénuje od léta 2015. Tento mladík
narozen v roce 2008 je pro Strážovice jedna z dalších fotbalových nadějí, ale bohužel jsme v jeho věkové
kategorii ve Strážovicích nemohli
z kapacitních důvodů složit družstvo mladší přípravky, tak je zde jen
na střídavý start z Kyjova. S tajným
přáním můžeme snad jen doufat,
aby se všichni kluci jednou ve Strážovicích znovu sešli. Takže suma
sumárum v poslední sezóně 201516 v kategorii přípravek se hráči
a hráčky Sokola Strážovice umístili
z celkového počtu šestnácti družstev v okresní soutěži na sedmém
místě. Náš tým nasbíral celkem 38
bodů při skóre 143:80. Celkově se o
branky podělili tito hráči:Jirousek
Tonda 33, Pelikán Marek 30, Půrek
Martin 22, Polcr David 19, Vlček
Tomáš 14, Rauš Adam 11, Randis
Filip 8, Šimeček Daniel 3, Hrazdílková Natálie 2x a Sladký Martin 1x.
Vyzvednout musím i brankáře Bobota Tadeáše s nespočtem vychytaných šancí soupeřů.
Po skončení sezóny jsme stále
trénovali na hřišti. Do tréninků se
v tomto období zapojili i šesti až
sedmiletí nováčci jmenovitě: Bocian Nikolas, Machálková Karolína, Šlampa Václav, Urban Johanes
a Vaňkátová Adéla. Opět jsme řešili
střídavé starty hráčů, ale tuto otázku za nás vyřešila fotbalová asociace, která je definitivně zrušila, takže
jsme museli zvážit jak dál s mládežnickým fotbalem ve Strážovicích.
Ta nejjednodušší varianta zrušení
mládeže v obci nepřipadala vůbec
v úvahu. Přišlo mě nerozumné, aby
sedm registrovaných našich hráčů
s fotbalem úplně skončilo, jelikož
potřebný počet hráčů pro žákovské
soutěže je osm. Z toho plynulo, že
mužstvo jen s naší základnou nedáme dohromady. Po domluvě nás
trenérů a výboru jsem zavolal do
Sobůlek, které měli stejný problém
s nedostatkem hráčů a požádal je
o sloučení obou klubů. Z jednání
vznikl nový klub FK BABÍ LOM.

Do nového soutěžního ročníku
2016-17 jsme přihlásili dvě mládežnická družstva. Za starší přípravku
nastupovali tito naši hráči: Rauš
Adam, Bobot Sebastián a Šlampa Václav. Za druhé družstvo a to
mladších žáků pravidelně do podzimních kol nastupovali tito naši
hráči: Bobot Tadeáš, Jirousek Antonín ml., Jirousek Ondřej, Potěšil Lukáš, Půrek Martin, Sladký Martin
a Vlček Tomáš.
První zápasy v této věkové
kategorii byly přátelské s družstvem Žarošic. Oba zápasy jsme
těsně prohráli. Kluci si budou delší
dobu zvykat na větší rozměry hřiště a první soutěžní zápasy to jen
potvrdily, i když zrovna ten první
soutěžní zápas v okresním přeboru
jsme vyhráli s družstvem Moravan
vysoko 17:0, za Strážovice branky
vstřelili: Půrek a Jirousek po třech
vstřelených gólech, po jednom se
trefili Rauš, Vlček. Zbytek branek
vstřelili Sobuláci. Poté hrajeme ve
druhém kole na domácím hřišti
herně vyrovnaný zápas s Nesytem
Hodonín, ale výsledkově jsme prohráli 4:6 po poločase 2:2. Ve druhém poločase se projevil nezvyk na
již zmiňované větší hřiště v podobě
fyzické kondice. Branku zaznamenal Rauš. V neděli 4. 9. zajíždíme
do Ždánic, kde prohráváme 0:4.
Za týden na našem hřišti prohráváme s družstvem Svatobořic 1:7.
Další soutěžní kolo na hřišti v Sobůlkách hrajeme se sdruženým týmem Žeravic a Ježova smírně 1:1,
Jirousek vstřelil jedinou branku
domácích. Dále prohráváme v Rohatci 13:0, doma porážíme Blatnici
4:2 v poločase 2:1. Branky Jirousek
1x a 3x hráči Sobůlek. Ve středu 28.
září naše úsilí kazí sdružené družstvo Vracova a Vlkoše, kde prohráváme 10:1 v poločase 3:1 pro domácí. Opět se zde ve druhém poločase
razantně projevil nezvyk na velké
hřiště. V následujících kolech prohráváme 0:9 v Sudoměřicích, doma
(hřiště Sobůlky) s Žarošicemi 1:5
a ve Strážnici 0:10. Zde jsme nastoupili jen s devíti hráči a tři z toho
patří věkem do přípravky, i tak hráči předvedli nejbojovnější výkon za
poslední zápasy. Bojovnost jsme
potvrdili v následujícím domácím

zápase proti Čejkovicím výhrou 4:1.
Branku dal Jirousek. V posledním
podzimním kole 30. 10. zajíždíme k
vedoucímu týmu soutěže Hodonín.
Prohráváme zde 10:1 po poločase
jen 3:1. V Hodoníně musel do branky náš branářský náhradník Tonda Jirousek. Zdárně zastoupil naši
zraněnou jedničku Bobota Tadeáše,
který je jeden z vůdčích osobností
týmu, ale i druhého brankáře ze Sobůlek, který pro nemoc také chyběl.
V tomto těžkém zápase, s perfektně
hrajícím soupeřem, si hráči zasloužili i přes relativně velkou porážku,
naši pochvalu. V hodnocení soutěže jsme se po podzimní části umístili na dvanáctém místě ze čtrnácti
účastníků. Nasbírali deset bodu
a počet vstřelených i obdržených
branek zní v náš neprospěch a to

poměrem 34:78.
V krátkosti se zmíním i o druhém našem mužstvu a to mladší přípravky, u které je převážná
část hráčů ze Sobůlek, ale jak jsem
již zmínil v úvodu, máme v přípravce zastoupení třemi našimi
hráči. Z celkového počtu jedenácti
družstech jsme polovině soutěže
skončili na devátém místě s devíti body při skóre 55:84. Nedílnou
součástí týmu je Adam Rauš, který
zaznamenal jedenáct vstřelených
branek. Jinak všechny statistiky ze
zápasů můžete sledovat na stránkách fot. asociace a na obvyklých
stránkách našeho klubu. Po skončení obou mládežnických soutěží
trénují strážovští hráči, až do vánoc
v místní tělocvičně školy. Po fotbalové stránce to je snad vše, ale za

zmínku stojí i to, že nám mládež
pomáhala i při rekonstrukci domácí šatny v kabinách a čištění lesa od
plastových odpadků.
Jak se již stalo tradicí, v závěru děkuji všem, kdo nám s mládeží
pomáhá. Počínaje trenéry, rodiči při
přípravě hřiště, ale i ředitelce školy
a starostovi za umožnění vstupu do
místní tělocvičny ZŠ. Děkuji i výboru a trenérům Sobůlek za příkladnou spolupráci ve sdruženém týmu
Babí lom, ale i vám, kteří nás podporujete návštěvami při fotbalových kláních. V roce 2017 vám přeje
naše mládež hlavně pohodu, zdraví
a život bez nervů.
Antonín Jirousek
vedoucí mládeže
Sokala Strážovice

Fotbalový oddíl Sokol Strážovice

Zpráva o činnosti za rok 2016
V současné době má fotbalový oddíl Sokol Strážovice 90 členů. Aktivity fotbalového oddílu
v průběhu roku 2016 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 2016 byla výroční schůze konaná 9. ledna, kde proběhlo
vyhodnocení činnosti za rok 2015,
volba výkonného výboru a její
schválení a v neposlední řadě také
diskuze nad ožehavými tématy jak
roku uplynulého, tak toho nadcházejícího.
Co se sportovní stránky týče,
má fotbalový klub od podzimu
2016 vlastně tři mužstva, a to mužstvo dospělých hrající nově III.

třídu sk. B (po reorganizaci se zrušily 4. třídy a od sezóny 2016/17
vznikly tři třetí třídy podle územního rozdělení) a mužstva starší
přípravky (hrající okresní soutěž)
a mladších žáků (hrající okresní
přebor). V mládežnické kategorii
jsme to vyřešili tak, že obě mládežnická mužstva startují v soutěži na
základě sdruženého startu s klubem Sokol Sobůlky, čímž se nám
aspoň touto formou podařilo částečně zachovat mládežnický fotbal
ve Strážovicích. Mládežnické týmy
tak startují pod nově vytvořeným
názvem FK Babí lom.
Pokud jde o tým dospělých, tak
celou soutěž (po jarní části ročníku
2015/16) zakončilo mužstvo Sokola Strážovice s bilancí 8 výher, 5 remíz a 7 porážek, což v konečném
součtu znamenalo 3. místo se ziskem 29 bodů při skóre 47:44. Mužstvo starší přípravky obsadilo po
nadstavbové části ročníku 2015/16
konečné 7. místo z 15 účastníků,
což je v konkurenci týmů z daleko
větších obcí velmi slušný výsledek.
V novém soutěžním ročníku

2016/17 došlo k již zmíněné reorganizaci a vzniku tří třetích tříd,
kdy hrajeme sk. B. V létě převzal
mužstvo nový trenér, pan Vladislav Mořický z Vacenovic – trenér
se zkušenostmi z krajských soutěží. Výsledkem je zatím celkem
slušné 6. místo z 13 týmů s bilancí 6
výher, 2 remízy a 5 porážek se ziskem 20 bodů při skóre 24:30. Velmi
dobře rozehranou podzimní část
jsme si zbytečně pokazili 2 posledními zápasy, před nimiž jsme ještě
měli kladné skóre, ale po obdržení
13 branek jsme šli do mínusu. Ale
i tak jsme dokázali sobě i ostatním,
že nebudeme hrát v soutěži podřadnou roli. Mladší žáci se umístili
zatím na 12. místě ze 14 týmů se
ziskem 10 bodů a starší přípravka
zakončila podzim na 9. místě z 11
týmů se ziskem 9 bodů.
Činnost oddílu Sokol Strážovice není ovšem pouze o sportovní
stránce. V únoru jsme uspořádali
již tradiční ples sportovců s bohatou tombolou, který patří k vyhle-

dávaným kulturním akcím v obci.
Pokud jde o další činnost, tak jsme
se v listopadu ve spolupráci s obcí
podíleli na organizaci tradičních
krojovaných hodů.
Každoročně, vždy jednou na
jaře a jednou na podzim, provádíme sběr železného šrotu formou
dobrovolných brigád. Nespočet
hodin trávíme rovněž údržbou našeho sportovního areálu, který se
postupnými kroky snažíme zvelebovat – ať už svépomocí nebo prostřednictvím dotací od ČUS (Česká
unie sportu) či FAČR. Ještě v roce
2015 se nám podařilo získat dotaci ze svazu, s jejíž pomocí jsme v
průběhu prosince začali provádět
úpravy interiéru kabin, konkrétně sanaci zdiva a další drobnější
úpravy. Práce pokračovaly i v lednu roku 2016, kdy jsme přestavěli
interiér kabin a rozšířili šatnu pro
domácí hráče, která je teď daleko
útulnější a pochopitelně ji využívá
i naše mládež. V plánu je podobná úprava i v šatně pro hostující

tým. Nesmíme zapomenout i na
poměrně výrazný úspěch, pokud
jde o získávání dotací, jelikož se
nám ještě před koncem roku podařilo získat dotaci z kraje na malotraktor na úpravu hrací plochy na
našem hřišti ve výši 145 tisíc. Toto
by ovšem nebylo možné bez podpory a pomoci pana Iva Pojezného
z Kyjova, který je krajským zastupitelem a zároveň poslancem parlamentu, za což mu právem patří
velké díky. Pokud jde o další plány
na rok 2017, máme v úmyslu přes
OFS získat bezpečné branky pro
mládež.
Závěrem bych chtěl podotknout, že mnohé z výše uvedeného
by ovšem nebylo možné bez podpory (a nejen finanční) obce, drobných sponzorů a v neposlední řadě
bez obětavé práce členů výkonného výboru a některých řadových
členů, jimž tímto patří náš dík.
Zbyněk Válka
Jednatel
Sokol Strážovice, z.s.

Turnaj ve stolním tenise
Pod záštitou obce Strážovice,
pořádali dne 23. ledna 2016 dva
místní nadšenci - Pavel Svoboda
a Antonín Jirousek st., již 4. ročník
turnaje ve stolním tenise (pouze
pro neregistrované hráče). Po ce-

lou dobu turnaje panovala v tělocvičně ZŠ a MŠ Strážovice, kde se
turnaj pořádal, výborná a přátelská atmosféra, která vydržela i po
vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších hráčů. První tři místa byly

tradičně ohodnoceny nejen pohárem, ale i balíčkem s hodnotnými
cenami. Hráči na 4. - 8. místě, obdrželi drobný balíček jako útěchu
a ocenění za snahu a výkon. Další
místa byly bez cen. Vítězům gratulujeme a ostatním hráčům (celkem
20 hráčů) držíme pěsti do dalšího
turnaje.
Pořadatelé Pavel Svoboda
a Antonín Jirousek st.

Pořadí turnaje:
1.místo: Moudrý Rostislav,
2.místo: Jirousek Antonín st.,
3.místo: Jarýn Michal
4.místo: Podveský Pavel,
5.místo: ChimiakPetr,
6.místo: Valenta Jiří,
7.místo: Malík Robert,
8.místo: Pípa Martin

Eliška Petříčková mistryní
České republiky v silovém trojboji

Dne 14. ledna se konalo v Praze 5. Mistrovství
ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen,
které se zúčastnila závodnice z kyjovska (Strážovic)
Eliška Petříčková společně se svým trenérem Adamem Oubělickým (Svatobořice). Eliška závodí za oddíl TJ Viktorie Bohumín ve váhové kategorii do 52 kg,
i když je ve svém věku 22 let ještě juniorka, rozhodla
se závodit mezi ženami. Silovému trojboji se věnuje teprve půl roku, ovšem předtím se aktivně věnovala crossfitu. Eliška trénuje převážně v Olomouci,
kde studuje právnickou fakultu univerzity Palackého a o víkendech, kdy jezdí za rodinou domů, také
v Kyjovských fitness centrech.
Eliška svým výkonem na dřep 97,5 kg stanovila
nový juniorský národní rekord a posunula
si tak během 2 měsíců intenzivní přípravy své maximum na tomto cviku o 10 kg. Její slabinou je však
bench u kterého, bohužel, při posledním třetím pokusu s váhou 47,5 kg udělala technickou chybu a činku se jí již nepodařilo vytlačit. Zůstal tedy uznaný
pouze druhý pokus s vahou 42,5 kg. Závěrečnou disciplínou byl mrtvý tah. Při něm před dvěma měsíci
na Mistrovství severní Moravy v Bohumíně zatáhla
102,5 kg, nyní navýšila své osobní maximum o 12,5
kg na výkon 115 kg a to ještě se značnou rezervou.
U této disciplíny ji dělí od národního rekordu pouhých 5 kg. Celkově tedy Eliška skončila na prvním

místě s celkovým totalem (součet nazvedaných vah
ve všech třech disciplínách) 255 kg. Posunula se tedy
o 25 kg za pouhé dva měsíce a to ještě s rezervou.
Stala se tedy mistryní České republiky v raw silovém
trojboji do 52 kg.
„Elča je krásný příklad toho, že pokud něco
chcete a jdete si za svým tak toho zkrátka dosáhnete.
Nezáleží na tom, jak vypadáte, jestli jste holka nebo
kluk, jestli vážíte 50 kg nebo 90 kg. Zkrátka pokud
vás naplňuje to, co děláte, máte dostatek odhodlání
a nadšení se neustále posouvat dál, je to ta správná
cesta pro dosažení vámi vysněných výsledků, ač
okolí připadají jakkoli nereálné,“ zhodnotil svou svěřenkyni trenér Adam Oubělický.
„Do přípravy na republiku jsem dala opravdu maximum, a ač mi jednu chvíli nedovolovaly zdravotní problémy trénovat na 100% a ubraly
tak nejspíše i pár kilo na výkonech, jsem nakonec
s celým výsledkem spokojená. Teďplánuji především odpočinek a nabírání nových sil do nadcházející sezony, ve které přede mnou stojí několik
výzev v podobě pokusů o překonání několika národních rekordů v rámci mé váhové kategorie,“
řekla Eliška Petříčková.
Erika Petříčková

Stará hora

Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice, z. s.

Myslivecké sdružení STARÁ
HORA ve Strážovicích bylo založeno na počátku 90. let minulého
století. S novelizací Občanského zákoníku se občanské sdružení stalo
spolkem. Od ledna 2016 je náš název Myslivecké sdružení Stará hora
Strážovice, z. s. Nevyhnutelně jsme
po vynucené změně názvu i stanov
museli přistoupit i k úpravě provozního řádu, ale v maximální míře
jsme se snažili pokračovat a zkvalitnit již v minulosti nastavená pravidla fungování našeho spolku.
I z těchto důvodů jsme se rozhodli přerušit mnohaletou tradici

pořádání mysliveckého plesu a po
12-ti letech nepřerušeně v řadě jsme
ples v roce 2016 nepořádali. K zahálení však žádný ze 14 členů spolku
nedostal prostor. Od prvních lednových dnů jsme se v honitbě vrhli
na přípravu vybraných obecních
pozemků, které jsme vyčistili, ošetřili a následně osázeli téměř tisícovkou sazenic stromků. Přes slibné
jaro není však výsledek našeho snažení stoprocentní a budeme nuceni
přistoupit k dosazení těchto ploch
další kontejnerovou sadbou.
V obecném povědomí jsou myslivci spojováni především s lovem,

ale ten je jim až pomyslnou odměnou za spoustu odpracovaných
hodin při péči o zvěř a údržbě pronajaté honitby. V červnu jsme po
náhlých a vydatných srážkách strávili dvě dopoledne odstraňováním
následků této „velké vody“, která
se přehnala přes Břížďany. Bylo
naplaveno velké množství dřevin
v rybníku, přítocích a stavidlech.
Také je možné si v terénu všimnout,
že jsme k přikrmování zvěře vyrobili nové krmelce a zásypy a vyměnili je za ty dosluhující.
Ve snaze pořádat více akcí na
čerstvém vzduchu jsme uspořádali opět v areálu myslivecké chaty
v Křížovských tradiční pálení čarodějnic a první zářijovou sobotu také
opékání u chaty s nabídkou srnčího ragú přímo z kotle. Tyto akce
bychom chtěli pořádat pravidelně
a proto jsme pro děti, které si areál
myslivecké chaty oblíbily, vyrobili
malé pískoviště, zabudovali houpačku a prolézačku.
V roce 2016 bylo uloveno, vedle každoročně lovených bažantů,
kachen divokých, zajíců, lišek, kun
a stanoveného počtu srnčí zvěře,
také jedno prase divoké.

Květoslav Stupka

Sbor dobrovolných hasičů
Strážovice

Rok 2016 byl pro sbor dobrovolných hasičů po střízlivých letech, dá se říci, téměř revoluční.
Podařilo se nám postupně plnit
všechny závazky, které jsme si
předsevzali. Na pozadí těchto našich běžných činností jsme spolu s
obcí na podnět vypsaných dotací
vyjednávali pořízení nového zásahového vozu.
Zvládli jsme uspořádat 3 kurzy první pomoci. Nejprve v únoru

jsme proškolili personál základní
školy, v nabitém červnu jsme pak
poučili klub aktivních seniorek
a naposled v prosinci jsme proškolili sami sebe. Výhodou tohoto
kurzu byla možnost vyzkoušet si
práci s automatizovaným externím
defibrilátorem.
V průběhu, pro nás tak úspěšného roku, jsme přijali 5 nových
členů: Ivanu Vráblíkovou, Jakuba
Sytaře, Adama Dlouhého, Felixe

Černého a Tomáše Viktorýna.
První naší větší kulturní akcí
byla již tradiční předvelikonoční
ochutnávka vín. Pro nás rekordních 232 vzorků loni ochutnávalo
na 120 degustátorů. K tanci a poslech hrál osvědčený pan Fridrich.
Víkend před prázdninami jsme
uspořádali letní noc na téma chlupatá noc. Jedinou kaňkou na tak
famooozní, neopakovatelné, nedostižné, neuvěřitelné a báječné osla-

vě lidské zábavy byla slabá návštěva. Akce se zúčastnilo pouhých 50
osob. Ovšem ti co se zúčastnili, mi
jistě dají za pravdu, že něco tak ducha povznášejícího Strážovice ještě
neviděly. Připravili jsme řadu zábavných soutěží, zvolili jsme krále
chlupáčů, kterým se pro naši velkou radost stal náš dlouholetý člen
Fanoš Hlaváč. Proběhlo půlnoční
koupání v připravené tréninkové
kádi a ti odvážnější z nás si skočili i z podia. Celým večerem nás
provázel nonkonformní uvaděč
a kreativec Felix. Letní noc budeme
poslední víkendovou sobotu před
prázdninami opakovat.
Poslední zářijový víkend se
nám podařilo uspořádat hasičské
odpoledne pro děti. Na tři desítky
dětí si zde zasoutěžilo v osmi dovednostních disciplínách. Příležitost jsme zde dali i rodičům, pro
které jsme připravili dva nesoutěžní úkoly. Každý ze soutěžících byl
pak po zásluze odměněn špekáčkem.
Na poli sportovním jsme zahájili přípravu hned na jaře. Podařilo
se nám sestavit koncepci, která se
na našich výsledcích pozvolna začala odrážet. Absolvovali jsme celou řadu tréninků. Postupně jsme
alternovali na různých pozicích
a na různých vodních nádržích
včetně tréninku na sucho, abychom byli schopni na každou soutěž adekvátně uzpůsobit sestavu
týmu. Potenciál mužstva byl zúročen při nočním požárním útoku v
Želeticích, kde jsme dosáhli nejen
nejlepšího sezónního výsledku, ale
i rekordní počet členů schopných
zasáhnout do soutěže, vyjádřeno v
číslech: 3 náhradníci, 7 nasazených,
celkem tedy 10 bojeschopných hasičů!
Samostatnou a velmi podstatnou kapitolou loňského roku bylo
požádání o vypsanou dotaci na
pořízení nového automobilu. Když
jsme se na poslední výroční schůzi
bavili na toto téma, ani ve snu mě

nenapadlo, že nyní již bude vůz
v garáži. V tomto ohledu patří dík
starostovi obce i celému obecnímu
zastupitelstvu. Již od začátku byli
této myšlence nakloněni. Vždyť
naše dosluhující Avie právě oslavila 30 leté výročí u sboru a snad
poprvé v historii byla dotace směřována i jednotkám naší kategorie.
Ovšem cesta k vozu, i po udělení
dotace, nebyla vůbec jednoduchá.
Do řádně vypsaného výběrového
řízení se přihlásily pouze dvě firmy a požadavky výběrového řízení splnila pouze jedna firma, která
nám 9. listopadu tento vůz slavnostně předala. 7. ledna letošního

roku pak proběhla, za účasti delegátů OSH a III. Okrsku, slavnostní
mše svatá se žehnáním automobilu.
Vážení přátelé, prožili jsme
opravdu velmi plodný a nabitý
rok. Děkujeme za účast a podporu
na našich kulturních akcích a těšíme se na další shledání například
na předvelikonoční ochutnávce vín
15. 4., letní noci 29. 6. nebo na hasičském odpoledni pro děti 9. 9. 2017.
Sbor dobrovolných hasičů
Vám všem přeje mnoho elánu v již
započatém roce 2017.

Ondřej Vymazal

Veselý kopec

Zajímavý objev pravěké zbrojnice
Vážení spoluobčané,
po delší době zde přidám další článek
z historie naší obce.
K výběru tohoto článku mě inspirovala paní Magda Válková, když mě
oslovila, zda nemám nějaké podklady
k těžbě na Babím lomu. Tak jsem zapátral a našel článek z novin Národní politika.
Datum vydání výtisku: 28. 11.
1931 kde pisatel zajímavě popisuje jistou hypotézu jména našeho kopce.
Článek je doslovně přepsán, a doufám, že se vám bude líbit. S přáním
mnoho úspěchů do Nového roku vám
přeje Jiří Procházka.
Na moravském Slovácku, stejně jako za hranicemi moravsko-slovenskými v krajích, sousedících
s rovinou úvalu dolního toku řeky
Moravy, od Ždánského lesa na jih
a východ Moravy, rozkládalo se
v dobách, kdy se hory Ždánského
lesa tvořily, moře. Zbytky dna objevují se dnes v lomech a pískovištích, na kopcích, které lemují nížinu
úvalu řeky Moravy a potoků, pramenících v horách Ždánského lesa
ústících do řeky Moravy. V těchto
lomech a pískovištích není pevné
skály, v silných lavicích pestře zbarvených písků a jílů jsou velmi četné
valounovité oblázky, skoro koule a
kuličky. Skoro kulový tvar těchto

oblázků vznikl v oněch pradávných
dobách, stejně válením oblázků ve
vlnách přílivu a odlivu, jako vznikají kulové oblázky štěrku a písku
dnešního mořského pobřeží. Že
tyto mořské oblázky nejsou uloženy v mohutných souvislých štěrkových vrstvách, vysvětluje se tím, že
vody moře,ve kterém vznikly, byly
bouřlivými proudy, že nebylo tam
hlubinných tišin. Geologové zařadili vznik těchto útvarů do starší
doby útvaru třetíhorního, do útvaru eocénového.
Nad Kyjovem, nad okraj slovácké nížiny, trčí u Strážovic kopec
419 m vysoký. Strážovičtí a z dědin
na jih říkají mu Strážovský kopec,
ale ve Věteřově a ve vesnicích na
sever, tam mu říkají Věteřovský kopec. Na starých mapách je značen
jen kótou 419, ve starých zápisech
majetkových je psán Veselý kopec.
Koncem léta navštívili jsme ve
Strážovicích akademického malíře,
mistra J. Köhlera. Mistr Jáno Köhler
zařídil se ve Strážovicích ve staré
šmelcovně. Takové podivné má stavení, je to jako budova s těžní věží,
ale bývala to jen kancelář železáren,
které v r. 1858 založil svobodný
Pán z Relchenbachu. Byla to šmelcovna, vysoká pec 40 vídeňských
sáhů výšky, s parním strojem o 40

k.s. Tloukli tam železné rudy, haematity a limonity, sbírané v lomech
a jámách, kopaných na svazích nad
Strážovicemi, Věteřovem a u studánky Syslůvky a ve vysoké peci,
vytápěně dřevem, vyráběli železo.
Rudy, které ještě dnes se tam nalézají, jsou bohaté na manganové
železo, mají 30-40 % obsahu železa. Když ale dřeva v okolí ubývalo,
zdražovala se výroba železa a podnik zanikl. Pec byla zbořena, hamry přestaveny na stodolu a budovy
kancelářské, kterým zůstal přídomek šmelcovna, adaptoval mistr
Köhler v obývací dům.
Když jsme zajeli naším autem
pod svah šmelcovny do stínu zdi
stodoly — bývalých hamrů — padl
náš pohled na velikou kouli, pěkně
opracovanou, která je zazděná ve
zdi stodoly. Kousek dále je stará
zídka, tam vidíme několik podobných koulí, kolem otevřené studny je zděná obruba, zase tam mezi
kamením koule. Chceme založiti
kolo auta, v hromadě kamení vidíme menší pěkně opracovanou
kouli, jdeme ke Köhlerům, u plotu
zahrádky pěkná koule asi 40 cm
v průměru, na dveřích u Köhlerů
několik koulí a konečně, když nám
mistr ukáže celé své museum, vede
nás do komory, kde prý má něco,
a neví, co to je. Předně střepy z keramiky z první doby železné, černé
hrubě modelované v rukách a hrubě hlazené jen prsty a potom koule,
různých velikostí, od koulí desíti
cm v průměru do koulí průměru
patnácti cm. To ale nejsou již v našem zraku jen záhadné koule, to je
nám již zcela zřejmé, že běží o projektily děl, to je nám již zřejmé, že
všechny ty to koule náhodně viděné ve zdích od Smrďáků až po Strážovice jsou samé projektily nejen
děl, ale i praků z dob, které možno
nejzazší hranici oblasti v doby, kdy
v těchto krajích šly obchodní stezky
římské, kdy ve tvrzích sídlely římské posádky, až do doby, kdy těžké
obléhací praky ustupovaly modernějším bronzovým dělům. Neboť

v historii válečnictví se dočítáme, že
od dob nejprimitivnějších praků až
do doby rozvoje užívání střelných
zbraní se střelným prachem byly
projektily těchto strojů nejen kameny neopracované, ale i koule kamenné a olověné. A tyto kamenné
koule se vyráběly do zásoby, neboli
byly již v oněch pravěkých dobách
zbrojnice
Když nás potom mistr Köhler
zavedl do opuštěných lomů, viděli
jsme ještě mnoho polo opracovaných valounů a objev náš byl celkovou geologickou a geografickou situací Strážovského kopce potvrzen.
To jsme ale neznali pravého jména,
strážovského kopce, teprve později,
když jsme chtěli pro svůj objev najíti
nějaké literárně historické doklady,
našli jsme v díle historika Ždánska
Jakuba Vrbase , že se kopec vlastně
jmenuje Veselý.
Veselý kopec je jistě pojmenování velmi podivné. Je pravda, ještě

dnes na svazích kopců moravského
Slovácka roste vinna réva, je pravda, že i letošní žarošické bylo dobré, přes to, že slunka bylo celkem
málo. Jisto, že i na Veselém kopci,
na jižním svahu, rostla réva, ale
proč by právě jen ten jeden kopec
se podle veselí v době vinobraní
snad jmenoval Veselý kopec, když
těch vinorodných kopců je tam na
desítky. Mnohem lehčeji najdeme
vysvětlení, přimyslíme-li si k tomu
vínu strážovickému tu zbrojnici
v lomech na svazích Strážovského
kopce, přimyslíme-li si čeládku od
praků s děl, která tam mořské oblásky přitesávala pro hlavně kusů
a vrhací koše svých baterií. Vybaví-li se nám táborové ohně na svazích strážovského kopce, když tam
přijeli žoldnéři přebírati dělové
a prakové koule, tu jistě tam, kde za
kamenné koule čítaly se na desky
stolů sloupečky zlatých a stříbrných
mincí, tam jistě smutno nebylo a lidé

z nížiny kyjovské snadno mohli ten
hlučící a za nocí do tmy svítící kopec
přezvati na Veselý kopec.
Konečně v lomech Veselého
kopce je mnoho železných rud, rud,
které mají množství manganového
železa, rud, které podle dochovaných zápisů z dob římských vyváželi již i Římané na výrobu železa.
V kulturní vrstvě Veselého kopce
nacházíme hojnost střepů z první
doby železné. Vyráběl-li člověk,
žijící v první době železné na svazích Veselého kopce již tehdy tam
železo, vyráběl i zbraně. Máme-li historické záznamy, že v době
předbělohorské byla v nedalekých
Dambořicích pracháreň a prašná
věž, že to potom dalším důkazem,
že kraj pod Veselým kopcem měl
s válečnictvím mnoho společného.

zvem SLUNÍČKA. Lekce byly určeny pro děti od 6 měsíců do 3 let.
Pomocí říkadel, psychomotorických cvičení se bystří zrak, sluch,

hmat i další smysly dětí, rozvíjí se
koordinace a přiměřeně působí na
jejich celkový rozvoj. O přesném
čase a místě konání Sluníček v roce
2017 budete včas informováni. Za
pěkného počasí budou lekce probíhat na fotbalovém hřišti. Pro starší
děti, pokud budou mít maminky
zájem, můžeme pořádat navazující
přírodní výtvarný ateliér. Výtvarné lekce mohou být jak pro děti,
tak pro dospělé i seniory. Náplní
výtvarných lekcí „pro dospělé“
by byly grafické techniky, výroba
ručního papíru a vazba knih, především japonská vazba. V případě
zájmu nás prosím, bez ostychu,
kontaktujte.

Vladimír Sach

Sluníčka
Na jaře loňského roku jsme s
paní Eliškou Černou jednou týdně pořádaly v tělocvičně ZŠ a MŠ
hudebně – pohybové hry pod ná-

Sára Urbanová

Naše kavárnička
Tak prý ti senioři jenom chodí
po doktorách, aby si mohli v čekárně povykládat. Tak ve Strážovicích,
tam je to skutečně pravda! Nutno
ovšem podotknout, že my k tomu
žádného doktora nepotřebujeme
a tudíž zdravotní pojišťovny vůbec
nezatěžujeme. Už celý rok se každý lichý čtvrtek schází v čekárně

školení první pomoci s profesionálním záchranářem Ondřejem Vymazalem, který nám názorně předvedl,
jak se máme zachovat v krizových
situacích, kdy možná i vteřiny rozhodují o záchraně lidského života.
Jedno letní odpoledne jsme strávili
na Havaji, kde jsme si užívali přímořskou atmosféru. Že jsme se na-

zdravotního střediska„ Kavárnička
dříve narozených“. Naše pohodová
posezení při kávě a čaji jsou místem
příjemného sousedského setkávání.
V poměrně krátké době naší existence jsme stihli absolvovat řadu zajímavých akcí.
S velkým zájmem se setkalo cvičení s fyzioterapeutkou paní Šárkou
Linzerovou. Naučila nás jednoduché cviky pro udržení a zlepšení tělesné kondice. Velmi užitečné bylo

cházeli jen na školním dvoře nám
ani moc nevadilo, ale to opravdové
moře trochu chybělo!
V květnu jsme absolvovali zájezd
na Velehrad do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila
a Metoděje. V nedaleké Modré jsme
se ocitli suchou nohou pod vodou v
proskleném tunelu, kde kolem nás
i nad námi proplouvaly unikátní
druhy ryb. Náš výlet jsme zakončili
v Miloticích v zámecké zahradě.

Knihovna pod lampou
V září jsme podnikli zájezd na
nejvýznamnější mariánské poutní
místo v naší vlasti - na Svatý Hostýn. Samotný výstup k velkolepému chrámu po nepočítaném množství schodů byl docela sportovním
výkonem. Po mši svaté v nádherné
bazilice jsme si prohlédli Křížovou
cestu od Jano Köhlera, která důstojně zdobí okolí kostela. O její historii
a rekonstrukci nám podala kvalifikovaný výklad paní Jitka Válková.
Na zpáteční cestě z Hostýna jsme se
zastavili v Kroměříži, kde jsme se
prošli překrásnou Květnou zahradou, která nám i v měsíci září měla
co nabídnout ke zhlédnutí. Na obou
zájezdech nám přálo počasí, oba
byly zalité sluncem a panovala zde
dobrá nálada. Navštívili jsme též
výstavu o Jano Köhlerovi v galerii
v Nenkovicích, kde nás provedla
paní Jitka Válková.
V prosinci jsme uspořádali v tělocvičně školy „Andělskou kavárnu“, kterou hudebně skvěle doprovodil pan František Slováček.
Nechyběla ani návštěva anděla
s andělskou nadílkou.
I letos chceme v naší činnosti
pokračovat, aby generace dříve narozených měla možnost častějšího
kulturního a společenského vyžití.
Obecní úřad nám poskytuje střechu
nad hlavou a všestranně naši kavárničku podporuje, za což mu patří
náš velký dík.
Jitka Vymazalová

Tři generace ze slováckých Strážovic
Tak se prezentovali tří výtvarníci v roce 2016 na výstavách. Nejprve v galerii „Na mostě“ při Farmaceutické fakultě UK v Hradci
Králové a poté v galerii zřízené při
Muzeu obce Žarošice. Všichni tři,
od nejstaršího Ladislava Schovance, střední generací zastoupené
Sárou Urbanovou, až po nejmladší Kláru Válkovou, mají kořeny
ve Strážovicích.
Jitka Válková

Když jsme vyklízeli domek po
babičce a dědovi, našli jsme tam
spoustu knížek. Nerada vyhazuji
jakoukoli knihu, a tak jsem si chtěla všechny ponechat. Jenže jsem
věděla, že některé z nich už určitě
číst nebudu. A pak mě napadlo,
že je můžu poskytnout jiným potenciálním čtenářům. Vzala jsem
z domku starý konferenční stolek,
postavila ho před dům a tyto knihy
do něj uložila a nabídla k rozebrání. Měla jsem tajnou představu, že
by na tomto místě mohla nenápadně vzniknout výměnná knihovna.
Takovou knihovničku jsem znala
např. z nemocnice, někde ji mají
v čekárnách, také ve školách, ale
i na ulicích (např. ze starých telefonních budek – knihobudky).
Lidé si zde zdarma vyměňují knihy, dávají svým knihám druhou
šanci. A představte si, taková výměnná knihovna nakonec opravdu vznikla z této staré skříňky.

Přijďte se podívat, můžete si z nedělní vycházky odnést zajímavou
knihu nebo časopis. Možná stojíte
o středoškolské učebnice, časopis
pro maminky, historický román,
knihu pro děti, odpočinkovou de-

tektivku. Nestyďte se podívat, co
je uvnitř. (Jen doufám, že nebudu
muset vyměnit malou skříňku za
velký sekretář.)
Miroslava Večeřová

Mužský pěvecký sbor
v roce 2016

V roce 2016 jsme se zúčastnili
10 akcí. 14. května jsme zpívali na
tradičním zpívání mužských sborů
našeho regionu, které bylo tentokrát v Dambořicích. Největší naší
akcí tohoto roku byla oslava 10. výročí od založení našeho sboru. Této
naší oslavy se zúčastnily sbory
Révokaz z Čejkovic, Archlebova,
Lovčic a náš pořádající sbor. Podařenou akci doprovázela cimbálová muzika Friška. 28. května jsme
účinkovali na Vinařských slavnostech v Čejkovicích. Po skončení
jsme navštívili Templářské sklepy.
V červnu se uskutečnilo tradiční
zpívání na faře v Želeticích. V srpnu na sešlosti Babího Lomu mikroregionu ve Strážovicích zpívaly
mužské sbory z Věteřova, Želetic,
Stavěšic, Strážovic, Sobůlek, Boršova a ženský sbor ze Sobůlek.

V listopadu zpívání při stavění
máje a účast na hodovém průvodu.
V prosinci na 15. zpívání folkloristů v Nové Lhotě. Zde za účasti 10
sborů, jak z Horňácka, tak Slovácka, jsme zpívali vánoční koledy. Při
této akci se naše vystoupení líbilo.
Další prosincovou akcí bylo zpívá-

ní u vánočního stromku v areálu
u školy a vánoční koncert v kapli
ve Strážovicích, čímž jsme uzavřeli
rok 2016. Za podporu naší činnosti
děkujeme obecnímu zastupitelstvu
a všem našim příznivcům.
Vladimír Ždánský

Radost

Ženský pěvecký soubor
Vážení přátelé,
jelikož členky souboru Radost již
nejsou nejmladší, začínají nás pronásledovat zdravotní potíže, rádi
bychom do našeho souboru při-

vítaly mladé pokračovatelky, které by i nadále udržovaly písničky
ze Strážovic.
V roce 2016 navštívil soubor
strážovské občany v Domově pro

seniory v Kyjově, doprovázel spoluobčany na poslední cestě, zúčastnil se benefičního koncertu v místní kapli. Písničky o Strážovicích
jsou velmi populární v Holandsku, kde se o to postaral milovník
slováckých písniček F. Mulders.
Písničky se vysílají v regionálním
holandském rozhlase a mezi nejpopulárnější patří: „V tej stražovskej
dědině“, „Strážcovský Babylon“,
„Růža červená“, „Chlapci sa scházajů“, „Poselství“. Autorem textů
je Alena Slabáková.
Na závěr bych chtěla všem
spoluobčanům připomenout ať
lidi, kteří mají od Boha vrozenou
inteligenci, lidskost, zpěvnost, ať
tyto dary rozdávají plnými hrstmi.
Alena Slabáková

Ječmenem na zdraví
V průběhu loňského roku jsme
uspořádaly v tělocvičně ZŠ a MŠ
Strážovice jarní povídání o „zelených potravinách“, potažmo o mladém ječmeni a chlorelle. V září pak
následovala navazující akce a to
„Ječmen party“, při které jsme zapojily i nejmenší účastníky. Děti si
vyráběly zdravé mlsání a výtvarně
tvořily na téma zelených potravin.
Všem zúčastněným tímto děkujeme za hojnou účast, která nás mile
překvapila. Pro ty, kterým nevyšel
čas, je zde malá rekapitulace.
Léčivé účinky ječmene objevili
lidé již před 7000 lety. Mezi první
určitě patří Číňané, kteří v tradiční
čínské medicíně používají mladý
ječmen dodnes. Řekové ječmenem
např. pomazávali otevřené rány
jako prevenci proti zánětům. Proslavil ho hlavně římský lékař Pli-

nius, který ječmenem doslova vykrmoval gladiátory. Ti ho jedli pro
zvýšení fyzické síly a prodloužení
výdrže v boji. Šťáva z obilných trav
se také používala k léčbě raněných
za 1. světové války. V USA byly
do 50. let nejpopulárnější multivitaminové doplňky právě ječné
trávy, které byly k dostání téměř
v každé lékárně. Sladkovodní řasa
chlorella byla objevena koncem 19.
století. V 60. letech minulého století bylo zjištěno, že chlorellu nelze
považovat jen jako potravinový
zdroj, neboť obsahuje 60 % proteinů, ale i jako doplňkovou „léčivou
potravinu“. Druhá světová válka
skončila pro Japonsko tragickým
jaderným experimentem a národ
trpící následky radioaktivity hledal pomoc. Byly to právě řasy, jež
se ukázaly být nejen dobrou potra-

vinou, ale i výborným lékem. Dnes
je chlorella např. v Japonsku populární tak, že jí tam na občana spotřebují víc, než v USA vitamínu C.
V bývalém Československu našla
chlorella své místo v kosmickém
výzkumu, kdy ji ve vesmíru testoval Vladimír Remek.
Aktuální vědecké studie uvádějí, že naše zdraví z 10 % ovlivňuje
prostředí, ve kterém žijeme, z 20 %
psychika a ze 70 % ho ovlivňuje
právě naše strava. Potravu přijímáme několikrát denně, když se však
do našeho těla dostane jídlo s nedostatkem živin, dostaví se stresová reakce. Možná jste už zažili ten
pocit, kdy jste např. po obědě měli
potřebu dát si ještě něco „malého“
nejlépe sladkého. V našem těle se
takto aktivoval stres, jednalo se
o zprávu, že v našem jídle nebylo

dostatek vitamínů, minerálů a fytoživin. Řešením této situace je dát
si sladké ovoce, které nám může
živiny dodat. Většinou však sáhneme po rafinovaném cukru a tím
naše senzory obalamutíme, tělo
nadále strádá a může se následně
dostavit únava. Jak ještě lépe přiblížit nutriční stres? Představme si,
že pojedeme do nákupního domu
IKEA. Domů si dovezeme krabici
s postelí a knihovnou, které musíme poskládat. Otevřeme krabici
s postelí, ale chybí tam šroubky.
Rozděláme druhou krabici s knihovnou, ale opět tam chybí šroubky, jsme ve stresu, protože nemůžeme postavit koupený nábytek.
Tak může vypadat i náš jídelníček,
když si na snídani dáme rohlík
s máslem a se šunkou. Vitamíny
nikde. Tělo čeká, že se jich dočká
třebana oběd, dáme si svíčkovou
se čtyřmi knedlíky, tam je ale taky
málo vitamínů a minerálů, jsme ve
stresu. Bez součástek nepostavíme
kvalitní nábytek. Když našemu tělu
dlouhodobě nedodáme součástky živiny, dostáváme se do chronického stresu a přichází nemoc. Hans
G. Berner ve své knize „Hladovění
nad plným hrncem“ popisuje človíčka, který se cpe, tloustne, a přes
to umírá na nutriční podvýživu.
Vyčerpaná půda živí rostliny, ty
sytí nás, a proto i přes špeky okolo
vlastního pasu umíráme hlady.
Řešením nutričního stresu mohou být právě zelené potraviny.
Obsahují totiž celou škálu živin
nezbytných pro růst, stavbu a fungování buněk jednotlivých tkání
(vitamíny, minerální látky, bílkoviny, nukleové kyseliny, enzymy
atd.). Velmi významný přínos je
jejich schopnost detoxikovat organizmus, neboť obsahují takové látk
(chlorofyl, antioxidanty, vláknina),
které napomáhají organizmu zbavovat se odpadu vznikajícího při

metabolizmu buněk. Tím dochází
k posílení imunitního systému organizmu, který je pak schopen se s
riziky a nemocemi utkat s mnohem
větším úspěchem. Živé enzymy

ní řadě potom při samotné léčbě
chronických onemocnění, jako jsou
například chronická horečka, záněty kloubů, revmatismus, bolesti zad, hemeroidy, nemoci srdce,

můžeme získat především z čerstvé syrové stravy. Zelené potraviny
jsou proto jejich ideálním zdrojem.
Vařená strava a rafinace potravin
způsobují překyselení organizmu.
V těle klesá pH a dochází k zatížení imunitního systému. V kyselém
prostředí se daří zánětům, infekcím, stoupá kazivost zubů a vzrůstá riziko vzniku rakoviny. Zelené
potraviny jsou zásadité a dokážou
tento stav zvrátit a nastolit znovu rovnováhu. Svou schopností
vytvářet v organizmu acidobazickou rovnováhu působí velmi
silně a brání vzniku široké škály
nemocí jako je revmatoidní synovitida, artritida nebo dna. Existují
čtyři základní okruhy „pacientů“,
u kterých se detoxikace uplatňuje
nejvíce. Jednak jako prevence pro
zdravé lidi a dále pro celkovou
regeneraci a omlazení organismu
především ve středním věku. Další
možností je léčba pro zvýšení potence a plodnosti. A v neposled-

anorexie, gynekologické poruchy,
cukrovka, nemoci jater, kožní vyrážky, ekzémy a lupenka, chronické průjmy, krční, nosní, ušní a oční
onemocnění, otoky, únava, vyčerpání, nadváha, časté nachlazení,
astma, nervová onemocnění, sexuální poruchy, bolesti hlavy a migréna, nadýmání, zažívací obtíže,
močové a žlučníkové kameny, deprese, nespavost a mnoho dalších.
Jak je vůbec možné, že by zelené potraviny mohly pomáhat při
léčbě tolika nemocí, že by byly natolik univerzální a fungovaly by na
všechno? Stará známá pravda říká,
že lékař léčí a příroda uzdravuje.
Pokud tělu dáme živiny, které potřebuje, dokáže se léčit a uzdravovat samo. Proto nezapomínejme na
to, že nejlepším lékařem pro naše
tělo jsme my sami.
Sára Urbanová,
Eliška Černá

Alpy
Milý stražovjáci, již několikátý
rok mne mnozí z vás žádají o zaslání i vytištění fotek, na kterých
jsem zachytila Alpy z našeho okna.
Doma se mi tak hromadí emailové
adresy a já se začínám stávat, lidově řečeno „slibotechnou“. Jejich
uveřejněním ve zpravodaji snad
spláchnu všechny „mouchy“ jednou ranou!
Za velmi dobré viditelnosti
bývá z „našeho kopce“ vidět nejvýchodnější alpská dvoutisícovka – Schneeberg, česky Vídeňský
Sněžník (2076 m n. m.). Její vzdálenost od Strážovic je neuvěřitelných
166 kilometrů. Několikrát do roka
mám příležitost pokochat se pohledem na Sněžnou horu a ráda se teď
o ten pohled s vámi podělím!
Sára Urbanová
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