Strážovice
Zpravodaj 2018

Wiki Photography

Jsme také na Facebooku | www.facebook.com / Obec Strážovice

Slovo starosty

Vážení občané, milí čtenáři,
rok s rokem se sešel a mám pro vás
přichystanou zprávu, co během loňského roku u nás proběhlo a také co
máme v plánu v roce letošním.
Když to vezmu popořádku, tak jak
jsem již zmiňoval v předešlém zpravodaji, dokončili jsme potřebné úkony
na hřbitově. Byla zbudována urnová
místa a kompletně se zrekonstruovala
márnice, což dle mého názoru přispělo k vytvoření důstojného prostředí
celého hřbitova. Černou kaňkou je
nezodpovědným řidičem nabouraná
nově zbudovaná zeď, která bude opravena za vhodných povětrnostních
podmínek.
Z dotačních programů se dostavělo
místo pasivního odpočinku u fotbalového hřiště doplněním laviček podél
hrací plochy, posezením s pergolou
a novými herními prvky pro naše
děti. Další akcí byla oprava místní
komunikace v lokalitě „Řadovky“ kde
se po vleklých a náročných odkupech
některých pozemků, podařilo dílo
zdárně dokončit, a to i díky poskytnuté dotaci. Větší akcí byla také kompletní výměna všech topných těles
a příslušenství na základní škole,

která se musela z provozních důvodů
uskutečnit během letních prázdnin.
Zde musím podotknout, že po odstranění drobných nedostatků, se na podzim zdárně topilo. Nemůžu opomenout, což mnozí z vás ani možná neví,
zcela nově a útulně opravenou obecní
knihovnu s celkovým vybavením, a to
za finančního přispění Jihomoravského kraje. Doufám, že při využití jejich
služeb provedenou opravu oceníte.
Posledním rozsáhlejším projektem
byla výstavba nové trasy veřejného
osvětlení v lokalitě „pod uličkou“ kde
začala výstavba rodinných domů.
Na dětském hřišti za školou se místo
dosloužených herních prvků postavila nová Street workautová sestava pro
využití starších dětí i dospělých osob.
Proběhl také prodej i nákup obecních
pozemků a také jsme nechali vytvořit
pro větší komfort a lepší informovanost občanů nové webové stránky naší
obce. Podrobnější analýza a finanční
vypořádání najdete dále ve zpravodaji.
V letošním roce máme v plánu
kompletní výměnu svítidel veřejného osvětlení v celé obci, přičemž na
tento projekt již máme od ministerstva odsouhlasenou dotaci a proběhlo
i výběrové řízení na zhotovitele. Nyní
se už čeká na vhodné klimatické podmínky. Další akcí by měla být rozsáhlá
rekonstrukce školního dvora pro široké sportovní i kulturní využití nejen
školní mládeže. Rádi bychom pohnuli dál s letitým problémem a tím je
chodník na Stavěšice. V současnosti
máme vyřešeny problémy s pozemky
a k tomu připravený odpovídající projekt. Nyní čekáme na dotační výzvu
ministerstva. Chceme také nechat
zbudovat nový povrch pro sportovní

vyžití před umělým hřištěm na areálu
za školou. Momentálně taktéž řešíme
majetkový převod kanalizace od soukromého vlastníka do vlastnictví obce
a k tomu se vytváří projektová dokumentace na prodloužení kanalizačního řádu od silnice na Stavěšice ze spodní jižní strany směrem na Kamence,
kde některé domácnosti ještě nejsou
napojeny na místní kanalizaci. Prodloužený kanalizační řád bude také
k dispozici pro novou výstavbu rodinných domů. V jarních měsících máme
dále v plánu rozmístění odpadkových
košů po celé obci, především na psí
exkrementy. Kdo si všímá veřejného
prostoru, tak mi dá jistě za pravdu, že
situace je v tomto ohledu neuspokojivá (a někdy až nechutná). Věřím, že
tento projekt padne na úrodnou půdu.
Nemůžu v žádném případě opomenout, že na podzim loňského roku
v naší obci proběhly komunální volby
a chtěl bych vám touto formou mnohokrát poděkovat za projevenou důvěru!!! Budeme se snažit dělat vše co
bude v našich silách pro spokojenost
občanů a celkový rozkvět naší obce.
Složení nového zastupitelstva najdete
v dalším článku zpravodaje. Snad jsem
na nic důležitého nezapomněl a rád se
s vámi setkám nejen úředně, ale také
na některé z mnoha společenských
akcí, které se v obci pořádají, za což
děkuji i všem místním spolkům. Závěrem bych vám chtěl popřát mnoho
pracovních i osobních úspěchů, plno
životního elánu, a hlavně pevné zdraví! Děkuji předem za dobrou spolupráci, vzájemnou úctu a toleranci.
Petr Markus
Váš starosta

Slovo místostarosty
Milí občané Strážovic,
nejprve mi dovolte poděkovat za Vaši
účast při komunálních volbách. Děkuji. To, co pro mě začalo jako malá podpora Petra Markuse na kandidátce se
najednou změnilo ve velkou výzvu
a s ní spojenou zodpovědnost vůči
Vám obyvatelům Strážovic. Nechť
další roky ukážou, jak jsme se s ní
popasovali.
Jeden z mých prvních kroků ve
svěřené funkci je návrat ke studiu.

„Zastupitel v kurzu“ je kurz, který
tvoří e-learningové samostudium
a semináře ve vybraných krajích, jenž
slouží k výměně zkušeností a ucelení
znalostí v samosprávě v časovém rozsahu půl roku. Projekt je garantován
ministerstvem vnitra.
Během studia se zároveň utvrzuji
ve vizi pro toto volební období. Aktuálně se opírám o tyto tři pilíře: zdravá komunikace, tradice a rozvoj. Bez
komunikace nemůže fungovat spolu-

práce. Pevně věřím, že se nám podaří
navázat na stávající komunikaci, ba
dokonce ji zlepšit napříč všemi organizacemi, složkami, spolky, a hlavně
občany Strážovic. Tradice je nedílnou
součástí každé generace a vnímám
ji jako zvyk, historii nebo památku,
která nám byla předána k užívání.
Cítím proto povinnost o tyto tradice
řádně pečovat a ve vitální podobě je

předat dalším generacím. Rozvoj dle
mne reflektuje současnost a možnosti
z ní určené. Jedná se o silný nástroj
pro tvorbu naší budoucnosti. Kladu
si za cíl s tímto nástrojem pracovat
v souladu s maximální úctou k přírodě, neboť jí máme co vracet.
Závěrem bych Vás touto cestou rád
vyzval ke krátkému zamyšlení, nad
tím, jak by dle Vás mohly Strážovice

ideálně vypadat za pět či deset let.
Podněty, vize nebo nápady směrujte
na nás zastupitele.
Felix Černý
místostarosta
felix.cerny@gmail.com

Komunální volby
aneb nové zastupitelstvo
Petr Markus
starosta

MVDr. Vladimír Mündl
předseda sociální komise

věk: 48

věk: 52

profese: starosta

záliby: kultura a sport

profese: medicínský reprezentant
ve společnosti Wörwag Pharma
GmbH & Co. KG
záliby: sport aktivně i pasivně

Ing. Felix Černý
místostarosta

motto: Nač si stahovat kalhoty,
když brod je ještě daleko.

věk: 38

profese: projektový manažer
ve společnosti RTS, a.s.

koníčky: kolo, běhání, poker
na vysoké klubové úrovni, četba,
vážná hudba a hasiči
motto: Carpe diem! (Užívej dne!)
životní cíl: být dědečkem

Mgr. Pavel Vala
předseda kontrolního výboru
věk: 52

profese: učitel

zájmy: sport, historie, cestování, film
životní cíl: vést smysluplný život

motto: I v malé obci se dá slušně žít…

Petr Ždánský
předseda finančního výboru
věk: 38

profese: OSVČ

motto: Život je příliš krátký na to,
abychom pili špatné víno. Tož na zdraví!

Ing. Jakub Urban, Ph.D.
předseda stavební komise
věk: 36

profese: revírník

na koníčky již nezbývá čas, ale těm,
co ano tak: sportem ku zdraví!

Ludmila Bulová
předsedkyně kulturní komise
věk: 33

profese: pracovnice v expedici

záliby: divadlo, zahrada, hudba
a na prvním místě rodina

motto: Každý je starý, tak jak se cítí.
A ať každý den stojí za to! A jaký je můj
životní cíl? Mít šťastnou a spokojenou
rodinu. A ten zbytek jsou přání. Přání,
která se mohou splnit.

Volby v číslech
Celkový počet odevzdaných
úředních obálek 319
Platné hlasy 2043
Volební účast 65, 91%
Počet volených členů
zastupitelstva 7

Kulturní akce 2018
19. 1.

Obecní ples

25. 5.

Noc kostelů

2. - 4. 11.

Tradiční krojované hody

27. 1.

Stolní tenis

8. - 10. 6.

24. 11.

Kateřinská zábava

17. 2.

Maškarní ples

Výstava
Československé legie

5. 12.

10. 3.

Dětský karneval

Slavnostní obřad
Smaragdová svatba

Adventní výstava

Vítání občánků

16. 6.

1. 12.

4. 3.
31. 3.

Ochutnávka vín

23. 6.

Letní noc – hasiči

Čertovské rejdění
balónková pošta
Ježíškovi

24. 3.

Keltský telegraf

4. 8.

Letní noc – obec

16. 12.

15. 4.

Beseda s důchodci

8. 9.

Hasičské odpoledne
pro děti

Zpívání
u vánočního stromu

30. 12.

27. 4.

Čarodějnice

15. 9.

Benefiční koncert
v místní kapli

2. 6.

Den dětí

Mikroregion BABÍ LOM
Sešlost lidu

Investice obecního úřadu 2018
Oprava místních komunikací
(poskytnutá dotace 753.649 Kč z MMR) .......... 1.834.097 Kč
Dětské hřiště u lesa
(poskytnutá dotace 346.084 Kč z MMR) ............ 513.906 Kč
Oprava márnice
a penetrace hřbitovní zdi ...................................... 242.991 Kč
Veřejné osvětlení - PD k výměně osvětlení ........ 169.053 Kč
Oprava a nové vybavení knihovny
(poskytnutá dotace 50.000 Kč z JMK) ................. 151.228 Kč
Street workoutová sestava ..................................... 93.147 Kč

Komplet zásahový – JSDH ................................. 15.000 Kč
Ochranná síť – areál ............................................ 10.135 Kč
Plynový gril ........................................................... 9.339 Kč
Benzínový vysavač/foukač listí ......................... 8.190 Kč
Vitrína na hřbitově ............................................... 6.749 Kč
Tiskárna HP – pošta ............................................. 3.144 Kč
Ve škole byla provedena kompletní výměna radiátorů,
kterou škola hradila z našetřených prostředků.

Urnový háj .............................................................. 83.104 Kč
Elektrocentrála + podvozková
sada Heron - JSDH ................................................ 32.020 Kč
Webové stránky obce ............................................ 21.780 Kč
Počítač a zálohovací disk ...................................... 30.870 Kč

Pozemky
Byly nakoupeny pozemky za 318.690 Kč včetně
poplatků za vklad do katastru nemovitostí
a prodány za 11.920 Kč.

Společenské dění

Srážky

Narození

Úmrtí

březen — říjen 2018

Petr Jakubec
Nela Cikánková
Richard Zálešák
Markéta Večeřová
Karolína Kořínková
Tara Urbanová
Oliver Slovák
Leoš Pelikán

Jaroslav Kameník
Stanislav Luža
Ludmila Pořízková
Josef Hojač
Jaroslav Brhel

březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

33
22
47
75
48
17
99
17

celkem

358 mm

Počet obyvatel 609
k 31. 12. 2018

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Farní Charita

Farní Charita Želetice děkuje
všem občanům, kteří přispěli
do Tříkrálové sbírky 2019.
V naší obci proběhla sbírka
5. ledna 2019. Podařilo se
vybrat částku 19.375 Kč.
Velké díky patří všem
koledníčkům a jejich
vedoucím.

Kaple Nejsvětější Trojice

Dne 30. 12. 2018 v kapli
Nejsvětější Trojice proběhl
Vánoční benefiční koncert,
jehož výtěžek bude použit
na opravu této kaple. Bylo
vybráno 11.380 Kč. Všem
zúčastněným občanům
děkujeme.

Mateřská škola
Mateřskou školu navštěvuje v tomto školním roce 28 dětí
ve věku od dvou do sedmi let.
Realizujeme nejrůznější projekty např. Ovoce a zelenina,
Jablíčkový den, ve spolupráci
se Státní veterinární správou
jsme uskutečnili projektový
den „Jak se chováme ke zvířátkům“. Při hrách na badatele
se snažíme o poznání přírodních zákonů. Děti si při pokusech stanovují svoje předpoklady a prakticky si je ověřují.
Dvakrát týdně probíhá kroužek Předškoláček, v němž děti
připravujeme na vstup do školy. Předškoláci jezdili spolu se
školáky do Bzence na plavecký kurz. Navštívili základní
školu a vyzkoušeli si, jak probíhá výuka. Díky spolupráci
s Červeným křížem získali

osvědčení o zdravotnickém
školení „Medvídek a první
pomoc“. Pravidelně pořádáme
pro rodiče předškoláků tzv.
kavárničky, ve kterých ukazujeme rodičům vzdělávací
aktivity týkající se daného tématu. Během roku děti shlédly dvě hudební představení
od hudebnice slečny Strunky, jezdíme také na divadelní
představení do Domu kultury
Kyjov. Ve spolupráci s rodiči
a základní školou jsme pořádali pravidelnou Drakiádu.
Díky podpoře rodičů měly
děti bohatou vánoční nadílku.
V naší mateřské škole se snažíme o vytvoření bezpečného
prostředí pro děti a rozvoj kamarádských vztahů.
kolektiv MŠ

Základní škola
Naši školu navštěvuje 27 žáků rozdělených do tří kmenových tříd. V letošním roce jsou součástí pedagogického sboru i dvě asistentky pedagoga,
které nejčastěji pracují ve spojených
ročnících. Opět jsme se zapojili do
projektu Výzva č. 22, díky kterému
probíhá Doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, Čtenářské dílny,
Badatelský klub a Klub deskových her.
Pro letošní školní rok jsme zvolili
celoroční projekt „Zdraví nás baví“,
protože jak všichni víme, zdraví máme
jenom jedno. Rády bychom, kdyby si
to díky akcím a projektům uvědomily
i děti. V rámci projektu nás navštívily
lektorky z Rezekvítku s programem
„Tajemná skříň doktora Stravy“, paní
Strmisková pro děti připravila pořad
„Bylinky pro zdraví“ a hned po Vánocích žáci absolvovali cyklus první
pomoci „Čtvero ročních období“, který byl realizován lektorkami pobočky
ČČK Hodonín.
Z akcí, které zatím ve škole proběhly, bych ráda připomenula Pasování prvňáčků, které bylo ozvláštněno
žonglérským vystoupením a následnou dílnou pro všechny zájemce. Důležitým a obsáhlým projektem byla
oslava výročí naší republiky, během

kterého jsme si uvědomili, že máme
důvod být hrdí na svou vlast. I letošní
rok proběhlo odpolednem s pouštěním
draků, zapojili jsme se do celostátního
projektu 72 hodin, v hodinách tělesné výchovy plníme olympijské disciplíny v rámci Olympijského víceboje,
vyzkoušeli jsme si různé techniky při
vánočních dílnách, nacvičili jsme vánoční vystoupení, zapojili se do výro-

by přáníček pro seniory v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Odměnou
pro žáky za zvládnutí prvního pololetí bylo kino Čertí brko. Spousta akcí
nás ještě čeká, např. recitační soutěž,
výtvarná soutěž vyhlášená Sdružením hasičů, návštěva divadla, spaní ve
škole a výlet na hrad Veveří, na který
letos pojedeme i s mateřskou školou.

Škola v přírodě
Ve školním roce 2017/2018 jsme se vydali
na školu v přírodě do Čeložnic, kde jsme
zároveň ukončili celoroční projekt „Objevy strýčka Koumese“. Děti v družstvech
hrály různé hry a plnily úkoly, které byly
založené na chytrosti, kamarádství, odvaze a vytrvalosti. Mezi tyto aktivity patřila
např. záchranná mise, během které každé
družstvo hledalo svého nejmladšího člena; závod slepců; tajné šifry a celodenní
výprava lesem ke studánce Zavadilka.
Nechyběla ani stezka odvahy a táborák.
Největším překvapením byla návštěva
opravdového strýčka Koumese. Strýček
děti pochválil za celoroční snahu při zkoumání jeho objevů. Nakonec si společně
vytvořili tzv. elixír mládí, který obsahoval
všechny důležité lidské vlastnosti.
kolektiv ZŠ

Školní družina
Ve školním roce 2017/18 navštěvuje školní družinu 26 dětí ze základní
školy. Činnost dětí ve školní družině
organizujeme tak, aby si děti mohly
vybrat podle svých zájmů.
Prioritou je pro nás pohyb a zdravý životní styl. Chodíme na procház-

ky, při kterých poznáváme svoji obec
a nejbližší okolí. Děti v přírodě rády
hrají nejrůznější pohybové hry a soutěže. Pravidelný páteční pobyt v lese
si oblíbily děti bez rozdílu věku, společně si hrají prváci i páťáci. Všichni
zde mají dostatek prostoru pro volný

pohyb, hru, objevování a relaxaci. Za
příznivého počasí využíváme sportoviště za školou, když nám počasí nepřeje, sportujeme v tělocvičně. V době
odpočinku dětem pravidelně předčítáme klasické pohádky. Kromě sportu
se věnujeme i výtvarným a tvořivým
činnostem. Výrobky dětí mají nejrůznější využití, mohou posloužit jako dárek pro své blízké, hračka pro radost
nebo jako výzdoba prostor školy. Děti
se seznamují s nejrůznějšími technikami jako je např. kašírování, háčkování
nebo tkaní. V návaznosti na environmentální výchovu se snažíme využívat odpadový materiál k recyklaci,
u dětí měly velký úspěch třeba chobotničky vyrobené z PET lahví. Nové
stolní hry, které u dětí rozvíjí logické
myšlení, jsou dětmi často vyžadovanou aktivitou.
Při všech činnostech ve školní družině u dětí podporujeme kamarádské
vztahy, přirozenou zvídavost a rozvíjíme u nich schopnost mezi sebou spolupracovat a vzájemně se respektovat.
Marta Mlčochová

Sbírejme hliník spolu s dětmi
V rámci environmentální výchovy
a možného zapojení se do výchovně
vzdělávacího programu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země)
začínáme v naší škole sbírat hliník.
Za tento recyklovatelný kov škola získá finanční obnos, který použije prostřednictvím projektu Green Life na
záchranu pralesa a nejohroženějších
divokých zvířat světa, která žijí na Sumatře v Indonésii.
Co se sbírá? Omyté, očištěné od
zbytků potravin a zbavené papíru:
alobalová folie, nápojové plechovky
(POZOR některé plechovky nejsou
hliníkové, ale železné, označené FE)
použité fólie a víčka od jogurtů, rybích salátů, sýrů, termixů (POZOR
u některých nejsou hliníkové), šroubovací uzávěry (nekorunkové) od alko
i nealko nápojů, obaly od paštik, tuby
od léčiv, sprejové nádobky, hliníkové
nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy), žaluzie, plechy, soudky.

K odlišení, zda je obal opravdu
hliníkový, nám pomůže magnetka,
která odliší, zda je obal z železného
kovu (magnetismus působí) či z hliníku (magnetismus se neuplatní). Také
ne všechno, co se hliníkově třpytí, je
možné sbírat: pokud při zmáčknutí
obalu, který je hliníkově stříbrný, se
po uvolnění obal opět vrátí do svého
původního tvaru, je v něm zastoupení
hliníku tak malé, že není možné tento
obal dále zpracovávat (např. obaly od
kávy).
Hliníkové obaly jsou
označeny značkami:

líky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly
od trvanlivého mléka v krabicích, celá
platíčka od léků), nádoby nebo jiné
předměty kombinované s železnými
či jinými prvky apod.
Sběr bude probíhat v Základní
a mateřské škole Strážovice, kde budou připraveny sběrné nádoby na
hliník. Bližší informace poskytne Bc.
Mlčochová Marta.
Tímto chceme požádat všechny
občany Strážovic, kteří mají zájem
o ochranu životního prostředí, aby se
zapojili do naší akce. Podpořte nás ve
výchově mladé generace, aby pochopila nutnost ochrany přírody a získala
respekt vůči naší planetě a životu na
Zemi vůbec. Předem vám děkujeme
za pomoc.
Kolektiv ZŠ a MŠ Strážovice

Co se nesbírá? Folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček,
vnitřní obal cigaretové krabičky, pyt-

Sbor dobrovolných hasičů stříká zeleně
Rok 2018 můžeme za sbor dobrovolných hasičů označit rokem úspěšné
a tvrdé práce.
Naše výjezdová jednotka zasahovala v případě požáru střechy rodinného domu, požáru polního porostu
a požáru osobního automobilu.
Vavříny jsme sklidili na poli sportovním. Družstvo požárního útoku se
účastnilo všech soutěží pořádaných
v rámci okrsku. Na domácí půdě a na
noční soutěži v Želeticích jsme vybojovali první místo, na soutěži v Ostrovánkách jsme byli třetí a ve Věteřově
jsme skončili na místě osmém. V celkovém hodnocení družstev okrsku
jsme vyšplhali až na druhou příčku,
což je pro nás po chudých letech velmi
povzbudivým výsledkem.
Výrazně aktivní jsme byli v pořádání kulturních akcí. Již tradičně jsme
zorganizovali předvelikonoční ochutnávku vín. Sešlo se nám rekordních
322 vzorků od nadšených i profi vinařů. Pro zachování kvality nalévaných
vín jsme pronajali speciální chladící
zařízení. Ochutnávky se zúčastnilo
90 platících. V letošním roce Vás pozveme již na 19. ročník této osvědčené
akce.

Poslední červnový víkend jsme
v duchu antických her připravili hasičskou letní noc. Přes výraznou nepřízeň počasí přišlo na 70 zápoleníchtivých, kteří se i v tomto ročníku
měli možnost utkat v celé řadě disciplín. V červenci jsme na fotbalovém hřišti zvládli organizačně vel-

mi náročnou celovíkendovou akci
folk-punk-rockový festival Vůdštok.
Začátkem září jsme dětem připravili
zábavné odpoledne s hasiči. Velkou
měrou jsme se podíleli na kulturních
akcí obce. Zajišťovali jsme občerstvení
na obecním plese, setkání mikroregionu, obecní letní noci, hodech a Ka-

teřínské zábavě. Strážovskou kulturu
jsme podporovali také v loňském roce
zajištěním dopravy místního ochotnického souboru, který příležitostně
vyjíždí do okolních obcí s komediální
hrou Dívčí válka.
Část vizí našeho sboru směřuje
ke zlepšování kvality námi poskytovaných služeb se snahou o redukci
vyprodukovaného odpadu, protože
hasiči ze Strážovic STŘÍKAJÍ ZELENĚ
– toto o nás psali i v týdeníku Slovácko
v rubrice Hasiči kolem nás. V předloňském roce jsme testovali několik značek piva a největšího ohlasu mezi lidmi se těšilo pivo Bernard. S pivovarem

jsme uzavřeli smlouvu na pětiletou
spolupráci. Tímto podpisem jsme získali výčepní sklo a zařízení pro mytí
sklenic. Pivo přece mnohem lépe chutná ze skla a zároveň tímto redukujeme
i množství vytvořeného odpadu.
Na samém sklonku roku nás zastihla velmi smutná zpráva. V 72 letech nás opustil služebně nejstarší člen
bratr Jaroslav Brhel. Sboru byl věrný
více než 50let, úctyhodných 40let byl
členem výboru ve funkci hospodáře.
Bylo nám ctí stát čestnou stráž na jeho
pohřbu, kterého se účastnilo i dvacet
pět uniformovaných členů okrsku
a dalších 10 členů našeho SDH.

Vážení spoluobčané, v roce 2018
jsme se opravdu nenudili a odvedli
spoustu dobré práce. Velký dík patří obci Strážovice za její podporu.
Děkujeme také Sokolu Strážovice za
bezplatný pronájem hřiště na pořádání požárního útoku a Vůdštoku. Doufám, že se náš sbor bude svou činností
a osazenstvem zdárně rozvíjet i v následujících letech.
Za SDH Strážovice
Ondřej Vymazal
starosta sboru

Mládežnický fotbal Sokol Strážovice
Vážení spoluobčané a příznivci
mládežnického fotbalu, mou milou
povinností je Vás opět po roce informovat o dění v mládežnickém fotbale
v naší obci za rok 2018. Po první polovině soutěže 2017-18 jsme přezimovali
na pátém místě s deseti body a při skóre 26:36. V lednu jsme zahájili přípravu na jarní sezónu, která byla poslední
v kategorii mladších žáků. Tréninky
pravidelně probíhají jednou týdně ve
sportovní hale v Sobůlkách. Přípravu
jsme vyplnili dvěma přátelskými zápasy proti hráčům Žeravic. Jedenkrát
jsme vyhráli, ale odvetu jsme nezvládli a výhru jsme darovali soupeři. Do

jarní sezóny jsme vstupovali ve společném týmu s hráči Sobůlek pod názvem FK Babí lom. Za Strážovice jsou
na soupisce hráči Rauš Adam, Vlček
Tomáš, Jirousek Antonín nejmladší.
Na hostování jsou u nás hráči z Nenkovic: Vlasáková Karolína a Měsíček
Jakub. První jarní kolo jsme zahájili v
neděli 8. 4. na hřišti Sokol Hodonín s
hráči FK Hodonín C prohrou 9:2, po
poločase 5:1. Branky vstřelil jednu náš
brankář Tonda Jirousek z přímého
kopu z poloviny hřiště a Martin Ryan,
hráč Sobůlek. Další zápas vítáme na
,,domácím“ hřišti v Sobůlkách tým
Svatobořic. Po poločase je stav 1:1, kte-

rý vydržel až do konce utkání. Branku
dala Karolína Vlasáková. Ve čtrnáctém
kole zajíždíme do Velké nad Veličkou
a po závěrečném hvizdu odjíždíme s
porážkou 9:0. Po poločase 7:0. V dalších dvou kolech prohráváme doma se
Strážnicí 1:4 a na hřišti v Lovčicích 6:5
po vyhraném poločase 4:3. V zápase
jsme vedli již 4:1 a poslední gól jsme
inkasovali v závěrečných sekundách.
I takový je mládežnický fotbal. Naše
branky vstřelili Karolína Vlasáková
1x a poté hráči Sobůlek. Z této prohry
jsme si vzali ponaučení a další týden
jsme hráče Lovčic na domácím hřišti porazili 6:1. V poločase 4:0. Branku
za Strážovice dal Adam Rauš. O další branky se podělili hráči Sobůlek.
Příští kolo hrajeme opět doma a před
vlastními diváky prohráváme s Hodonínem 0:15. Zde musím vyseknout
poklonu hostujícímu mužstvu a zvláště hráči Josefu Kolaříkovi, který nám
dal devět branek. V následujícím kole
vyhráváme ve Svatobořicích 5:4. Po
vyhraném poločase 2:1. O branky se
podělili Rauš Adam a hráči Sobůlek.
Do konce sezóny zbývalo odehrát dvě
kola. Nakonec jsme je obě prohráli a to
doma s Velkou nad Veličkou 8:0 a ve
Strážnici 7:2 po vyrovnaném poločase
1:1. Po skončení soutěžního ročníku
2017-18 jsme po sečtení všech kol skončily na čtvrtém místě s 17 body ze šesti
účastníků a při záporném skóre 42:100
Po skončení soutěže, jak to již
u mládeže každoročně bývá tradičním
folklórem, jsme řešili, s kým pokračo-

vat, jelikož hráčů ze Strážovic i Sobůlek ubývá. Nakonec z toho vzešla nová
smlouva o pokračování spolupráce
pod společným a již zaběhlým názvem
FK Babí lom. Do nadcházející sezóny
jsme přihlásili družstvo starších žáků
pod vedením Antonína Tyla ze Sobůlek a Antonína Jirouska. V letní přestávce opustili naše řady mládeže trenér Jakeš Zdeněk a hráči Vlček Tomáš,
který odešel hrát do Ždánic a Měsíček
Jakub. Za poctivou reprezentaci v našem klubu jim děkuji. Roční hostování z Nenkovic jsme obnovili Karolíně
Vlasákové a nově i Tomáši Lévayovi,
kteří se připojili k našim dlouholetým
hráčům. Jmenovitě Adamovi Raušovi
a Antonínu Jirouskovi, který pokračuje na postu brankářské jedničky.
V srpnu jsme sehráli přátelský zápas
s družstvem ze Žeravic .
Novou fotbalovou sezónu 20182019 jsme zahájili za účasti devíti
týmů v kategorii starších žáků dne 26.

8. 2018 domácím zápasem proti Čejkovicím a to výhrou 4:0, po poločase 0:0.
Branky vstřelili Lévay Tomáš a dále
pak Sobuláci. V tomto zápase jsme
zvláště ve druhém poločase uplatnili fyzickou kondici získanou v době
letních prázdnin, kdy hráči trénovali
až pětkrát týdně a také vynikajícímu
výkonu našeho brankáře. V následujícím kole zajíždíme do Blatnice, kde na
perfektně připraveném hřišti prohráváme 4:1. Poločas domácí vyhráli 2:1.
Dne devátého září štědře vítáme tým
Svatobořic. Ti si odvezli výhru 12:0. Ve
čtvrtém podzimním kole prohráváme i v Miloticích 1:4 po poločase 0:1.
Další kolo máme volno a týden na to
hrajeme opět venku, na hřišti v Dambořicích. Ve vyrovnaném utkání, kde
neproměňujeme penaltu, prohráváme
1:0 po stejném poločasovém výsledku.
V dalším kole k nám na domácí hřiště ve Strážovicích přijeli hráči Nesytu
Hodonín, s kterými prohráváme 1:5.

V poločase 1:3. V posledním venkovním zápase vyhráváme na hřišti posledních Násedlovic 4:3. V poločase
jsme vyhrávali již 4:1, ale naši hráči ze
zápasu udělali ještě pořádné drama
a nám trenérům přibyly nějaké nové
vrásky. No, ale tři body jsou doma.
V posledním kole podzimní části zajíždíme dne 20. 10. do Starého Podvorova, kde prohráváme 3:1 v poločase
3:0, takže suma sumárum po polovině
soutěže končíme na osmém místě se
šesti body a se skóre 12:32.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří mi pomáhají s přípravou a úklidem
hřiště po domácích zápasech. Vám
spoluobčanům, našich krásných Strážovic přeji v roce 2019 zdraví, štěstí,
duševní pohody a na jaře se přijďte na
nás podívat.
Antonín Jirousek
trenér a vedoucí mládeže

Akce mužského sboru v roce 2018
V roce 2018 jsme se zúčastnili
13 akcí. V dubnu to byla tradiční beseda s důchodci u nás ve Strážovicích.
V květnu jsme se opět po několika
letech zúčastnili tradičního kosení
v Buchlovicích. Bylo nás osm a zpívali
jsme na této velmi pěkné akci od 5:00
hod do 9:00 hod. V červnu náš sbor
účinkoval na již tradičním zpívání
sborů Hanáckého Slovácka v Lovčicích. V srpnu na besedě u cimbálu
a stavění máje v Archlebově. Prvního
září jsme odpoledne byli na zarážení
hory v Moravanech. Na této akci „zazářil“ náš člen Luboš Osička ve střelbě prakem. Navečer za velkého deště
jsme se zúčastnili oslavy 50 let našeho
člena Petra Brhela ve Vlkošských búdách. 15. září proběhlo setkání obcí
Mikroregionu BABÍ LOM. Za velmi
nízké účasti lidí zpívali jen MS Věteřov, MS Strážovice, ženy z Bukovan
a „Babské ucho“. 28. září jsme se zúčastnili stavění máje v Ostrovánkách.
V listopadu jsme zpívali při stavění
máje a v hodovém průvodu doma ve
Strážovicích. 16. prosince bylo zpívání
u vánočního stromku ve Strážovicích.
30. prosince jsme měli koncert v kapli

ve Strážovicích společně s mužským
sborem z Archlebova a malou cimbálovou muzikou BABÍ LOM. Tady bylo
slyšet, že když zazpívá sbor 20 chlapů
je to jiné, než když nás zpívá osm.
Letos jsme však měli opět velice
smutnou událost, když jsme se 29. pro-

since rozloučili s naším členem Jarou
Brhelem, který zemřel 23. prosince ve
věku 72 let. Čest jeho památce.
MVDr. Vladimír Ždánský
vedoucí sboru

Suchý rok 2018 a Strážovští myslivci
Máme za sebou další extrémně
teplý rok, což se nevyhnutelně projevilo a doposud projevuje ve všech
oblastech našeho bytí. Nedostatek
vodních srážek se velmi rychle začal
projevovat v přírodě a nečekaně byly
důsledky současných klimatických
podmínek pozorovatelné i na dříve
stabilních zdrojích vody. Několik tradičních vývěrů vody v polní honitbě
zcela vyschlo a začínají vyvěrat až
v zimních měsících, ne však v takové
intenzitě, jak jsme byli zvyklí. Vodní
hladina na menším „spodním“ rybníku v Břížďanech začala s přicházejícím létem klesat a ke konci roku klesla
více než o 1 m. Z „vrchního“ rybníka
již nepřetékala ani kapka vody, a i zde
klesla hladina o cca 20 cm. Jsme velmi rádi, že jsme přes tyto skutečnosti

nezaznamenali úhyn rybí násady ani
vodních živočichů. Nyní v lednu 2019
je stav vody na vrchním rybníku již na
svém maximu a nezbývá než doufat
ve vydatnou sněhovou a dešťovou nadílku, která by mohla dopomoci k naplnění i spodního rybníčku.
I přes tyto nepříznivé podmínky
zvěř ve Strážovské honitbě výrazně
nestrádala. Členové mysliveckého
sdružení reagovali včas a začali s budováním napajedel pro zvěř, do kterých v nejteplejších a suchých měsících
dováželi vodu.
Lovecký rok byl průměrný, plnili
jsme plán lovu zvěře, tak jak je schválen Odborem životního prostředí, tlumili zvěř škodící myslivosti a podařilo se nám ulovit i 3 kusy černé zvěře
(prase divoké).

I díky tomuto jsme důstojně zabezpečili 14. myslivecký ples, který proběhl 12. ledna 2019. I když počet účastníků nebyl tak vysoký, jak tomu bývalo
v minulých letech, můžeme říct, že se
velmi vydařil. Hosté ochutnali kančí
guláš či srnčí ražniči, k tanci a poslechu hrála dechová hudba Taburčanka
a o dobré zábavě svědčí to, že se hosté
rozcházeli o půl třetí ráno.
Nebyla to jediná kulturní akce.
V dubnu bylo v areálu myslivecké chaty zorganizováno pro děti, ale nejen
pro ně, tradiční „pálení čarodějnic“.
Pro organizování podobných akcí na
chatě jsme vybudovali a dokončili rozvod elektřiny a vody. A pro snadnější
a komfortní příjezd i za nepříznivého
počasí jsme začali se zpevňováním
obecní polní cesty silničním recyklátem. Máme hotovo 2/3, jelikož se
nepodařilo včas zajistit dostatek materiálu. Ale ten jsme v závěru roku
přivezli a cesta bude brzy hotová. Tak,
abyste se na letošní pálení čarodějnic
pohodlně dopravili.
Stále dáváme možnost i mladým
zájemcům o myslivost, aby mohli vykonávat praxi při našem mysliveckém
sdružení a uspět tak při zkouškách
z myslivosti. V roce 2018/19 tuto praxi
vykonává Milan Hrubý, kterému všech
14 členů mysliveckého sdružení přeje
úspěšné složení blížící se zkoušky.
V roce 2018 oslavil dlouholetý člen
a jednatel našeho spolku pan František Kolaja významné životní jubileum. Do dalších let mu všichni přejeme
hodně zdraví, štěstí a mysliveckých
úspěchů.
Mgr. Radek Kolaja

Včelaři ve Strážovicích
Vážení spoluobčané Strážovic, ve
svém příspěvku vás chci seznámit
s činností spolku včelařů v Kyjově,
který sdružuje včelaře Kyjovska.
V letošním roce si připomeneme 115 let od vzniku spolku včelařů
v roce 1904. Máme dochované kroniky za celé období existence. Prezentujeme se vlastními stejnokroji, nádherným vyšívaným praporem, na kterém
je kromě patrona včelařů sv. Ambrože,
zobrazena kyjovská radnice s 22 vče-

lími buňkami symbolizující včelaře
obcí na Kyjovsku.
V roce 2018 jsme uspořádali již 17.
včelařský ples, který se koná vždy po
dvou letech. Zahájen byl zpěvem včelařské hymny, kterou složil náš bývalý
předseda Oldřich Máčel.
Máme družbu s včelaři z Myjavy, spolupracujeme a máme kontakty s včelaři v Polsku, Rakousku a ve
Slovinsku. Avšak to nejpodstatnější
sdělení je, že zájem o včelaření roste

a naši noví členové jsou mladí lidé.
Před několika lety spolek sdružoval
cca 120 včelařů a v současnosti je nás
více jak 170 členů. Přitom začít včelařit
je nákladná záležitost. Počet včelařů
ve Strážovicích je 8, v roce 2018 jeden
včelař ze zdravotních důvodů skončil
a jeden včelař zde má své nové stanoviště. Starají se o 43 včelstev.
Hodnota medu, které včely přinesou je zlomkem hodnoty, kterou včely
vytvoří opylováním, zachováním růz-

norodosti vegetace a stability přírody. Bohužel někdy se včely
dočkají místo vděku postřiku proti savým a žravým škůdcům
(pilatka – slivoně, květopas - jabloně) v době květu stromů
- letu včel. Stejný osud čeká včelu, když nabere vodu z postřiku herbicidem proti plevelům nebo přiletí na likvidované
kvetoucí rostliny. „Relativně neškodný přípravek“ spolehlivě
usmrtí všechny zasažené včely. Přitom stačí postřiky provádět ráno nebo v podvečer, kdy včely ani čmeláci nelétají (6 - 8
stupňů Celsia).
Dnešní zemědělská činnost – monokultury, chemizace
- doslova ohrožují včely, zvěř, motýly apod. Snižují se stavy
hmyzu, zpěvného ptactva a drobné zvěře. Je velkým štěstím,
že Zemagro alespoň vysévá bio pásy, že v doletu našich včel je
les, spousta neobdělaných pozemků. Je smutným zjištěním, že
včelstva na střechách hotelů uprostřed Prahy jsou zdravější,
mají dostatek různorodého pylu v červenci a srpnu, dostatek
zdrojů nektaru. Proto se chceme zaměřit na výsadbu stromů
a keřů, které kvetou v době po slunovratu. Dostatek pylu je
důležitý pro výživu dlouhověkých včel, které se dožijí jara.
Bez pomoci a spolupráce s obecními úřady a občany, sami
nic nedokážeme. Přitom stromy jako např. pawlovie plstnatá
kvete v 6. - 7. měsíci, svitel latnatý kvete v červenci až srpnu,
stejně jako jerlín japonský. Tyto stromy jsou běžné v zámeckých zahradách, nezaplevelují přírodu a jsou to krásné stromy. Existence všech opylovačů – tedy i včel, je zásadní podmínkou života na zemi. Je známý výrok, že lidstvo přežije
neexistenci včel jen o několik let.
Miroslav Holeček
člen výboru a včelařský důvěrník Strážovic

Turnaj ve stolním tenise
Tak jako v předchozích letech, i letos nemohl v lednu 2018 chybět již téměř tradiční turnaj ve stolním tenise
ve Strážovicích (pouze pro neregistrované hráče). Letošní již 6. ročník, který
se konal 27. ledna 2018, byl i tentokrát
pod záštitou obce Strážovice a pod vedením nadšených pořadatelů ze Strážovic.
Stejně jako v minulých ročnících,
i nyní panovala v tělocvičně ZŠ a MŠ
Strážovice, kde se turnaj pořádal, výborná a přátelská atmosféra, která
vydržela nejen po celý turnaj, ale pokračovala
i po vyhlášení výsledků
a ocenění nejlepších hráčů.
První tři místa byla ohodnocena
pohárem a dárkovou sadou, hráči na
4.- 8. místě obdrželi pouze malé ocenění v podobě dárkové sady - jako cenu
útěchy a ocenění za snahu a výkon.
Další místa byla bez cen.
Vítězům gratulujeme a ostatním
hráčům (celkem 18 hráčů) držíme pěsti do dalšího turnaje. Budeme rádi i za
další nadšence ve stolním tenise, kteří

se k nám přidají v dalších ročnících
turnaje ve stolním tenise ve Strážovicích.
Pořadí turnaje:

1. místo: Moudrý Rostislav
2. místo: Valenta Jiří
3. místo: Jirousek Antonín st.

4. místo: Jarýn Michal
5. místo: Malík Robert
6. místo: Kuchař František
7. místo: Svoboda Pavel
8. místo: Jetelina Petr
Za pořadatele Pavel Svoboda

Divadlo ve Strážovicích
Už je to víc než rok, co jste nás mohli vidět hrát na domácí scéně, proto by
se mohlo zdát, že nejsme aktivní, ale
opak je pravdou. I když nevystupujeme ve Strážovicích, jezdíme naši obec
reprezentovat do okolních obcí s již
známým představením Dívčí válka.
Tato hra měla premiéru 5. 8. 2017
na místní letní noci. Ještě tentýž měsíc jsme potěšili a rozesmáli diváky
ve Stavěšicích. Publikum bylo velmi milé a ohlasy od diváků úžasné.
V listopadu 2017 jsme předvedli svůj
„ herecký um“ v Archlebově, kde jsme
představili našeho nového hereckého
kolegu Davida Polcra v roli Přemysla.

V Archlebově nás diváci velmi mile
překvapili, když zaplnili celý sál.
Po menší pauze si nás v květnu
2018 pozvali do Uhřic, abychom jim
zpestřili sobotní odpoledne. Svou premiéru si užil náš další nový kolega
Robert Müller v roli Ctirada. Od této
doby působíme ve stabilní sestavě
a hraní nás baví čím dál víc.
V létě loňského roku jsme vám slíbili nové představení, ale z časových
důvodů a stálého pilování Dívčí války
jsme novou hru nestihli nazkoušet.
V září 2018 při příležitosti oslav
100. výročí republiky v Sobůlkách,
jsme měli možnost vystoupit i my

a naším pojetím divadla obohatit již
tak pestrý program. Doufáme, že
všem návštěvníkům našich představení jsme zpříjemnili den a vykouzlili
úsměv na tváři. Moc ráda bych touto
cestou poděkovala našim věrným divákům, kteří nás doprovázeli na všech
cestách. A taky rodinám našich herců
za podporu.
V březnu tohoto roku nás ještě čeká
vystoupení v Bukovanech a jestli vše
půjde tak jak má, rádi bychom odehráli derniéru Dívčí války ve Strážovicích. Celý herecký „ansámbl“ se velmi
těší, že opět vystoupí před svým domácím publikem.
Již od ledna zkoušíme novou hru,
kterou bychom chtěli zahrát v létě.
Opět se můžete těšit na představení plné humoru a vtipných hlášek ze
strážovského života. Doufáme, že nás
přijdete podpořit a my vám můžeme
slíbit, že se i pořádně nasmějete.
Dovolte, abych Vám jménem svým
i jménem svých kolegů popřála jen to
dobré a pěkné v letošním roce.
Za divadelní ochotníky
Ludmila Bulová
Představení Dívčí válka v Sobůlkách

◀ Z leva vzadu: Tomáš Bula, Robert
Müller, Petr Markus, David Polcr,
Ondra Vymazal, Jarda Jordán,
Jiří Bocián

◀ Z leva uprostřed: Lidka Bulová,
Alice Vlčková, Jitka Jirousková,
Jitka Raušová

◀ Z leva ve předu: Felix Černý

Fotosoutěž
Vážení spoluobčané,
kulturní komise spolu s obcí Strážovice vyhlašuje celoroční soutěž amatérských místních fotografů „Strážovice
očima místních“.
Fotografie budou rozděleny
do tří kategorií:
1. obec Strážovice
2. příroda Strážovic
3. život ve Strážovicích

Své fotografie pořizujte průběžně
celý rok. Na konci roku bude soutěž
ukončena.
Z doručených fotografií bude
v první polovině roku 2020 uspořádána výstava, na které se vyhodnotí
3 nejpovedenější fotografie, které budou odměněny a následně vystaveny.
Na vaše úlovky se těšíme a doufáme, že účast bude velká.

Své soutěžní snímky dodejte
v digitální podobě do konce roku 2019
na obecní úřad nebo zašlete na adresu
foto.soutez.strazovice@seznam.cz
Za kulturní komisi
Ludmila Bulová

Malé velké úspěchy

Johanes Urban opět obhájil první místa v okresních kolech soutěží
„ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“ a „PŘEBOR
VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY“
v Hodoníně – Pánově 19. 5. 2018 pořádanou ČMMJ a OMS Hodonín.

Uma Urbanová se mezi 700 účastníky umístila na 3. místě ve XVI.
Ročníku okresní výtvarné soutěže
„MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“ pořádanou
10. 3. 2018 ČMMJ a OMS Hodonín.

Mira Urbanová postoupila a získala z téměř 2 000 účastníků 3. místo ve
XVI. Ročníku národní výtvarné soutěže “MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“, kterou
každoročně v květnu vyhlašuje ČMMJ
na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad
Labem.
Jakub Urban

Charitní pečovatelská služba Šardice

Rádi bychom vás informovali o pečovatelské službě a změnách v roce
2019. Jsme terénní sociální služba, která od roku 2019 bude pomáhat lidem
neomezeně věkem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Kde všude pomáháme?
Jezdíme do domácností k uživatelům,
do 7 obcí: Strážovice, Stavěšice, Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín a Karlín.
Jak můžeme pomoci?
Nejčastěji se setkáváme se situací, kdy
člověka pustí z nemocnice, nezvládá
péči o sebe a má zdravotní problémy.
Buď nemá blízko rodinu, která by
pomohla, nebo rodina je zaměstnaná
a potřebuje zajistit pomoc po dobu,
kdy je v zaměstnání.
Oblasti pomoci
• Na základě sociálního šetření, domluvíme rozsah pomoci a četnost.
•

Rozsah a péče se může kdykoliv
změnit podle potřeb uživatele.

•

Pomůžeme vyřídit příspěvek na
péči, ze kterého se hradí pečovatelská služba (vyhláška 505/2006 Sb.).

•

Pomůžeme zajistit a kontaktovat
další návazné služby – ošetřovatelská péče, odlehčovací služby,
obvodní lékař.

•

Půjčujeme kompenzační pomůcky: polohovací postele, invalidní
vozíky, chodítka, wc křesla.

Náš tým
Náš tým zajišťuje pomoc lidem v 7
obcích. Dohromady 4 úvazky v přímé
péči a 0,5 úvazku v nepřímé péči. Od
roku 2019 bude navýšen úvazek o 0,5
v přímé péči pro zastupitelnost o víkendech.
Poděkování
Děkuji všem obecním úřadům za dobrou spolupráci i vzájemnou komunikaci. Máme společnou snahu, aby bylo
dobře postaráno o lidi, kteří by bez
cizí pomoci nemohli zůstat ve svém
domově a obci. Děkujeme i všem drobným sponzorům za podporu.
Je těžké naši práci prezentovat,
protože ji děláme v soukromí našich

uživatelů a je logické, že se málo kdo
proaktivně zajímá o problematiku
domácí péče. Naší největší odměnou
jsou spokojení uživatelé, kterým bylo
dopřáno žít co nejdéle tam, kde se cítí
nejlíp. Za období 10 let pečovatelská
služba uzavřela 560 smluv s uživateli
ze 7 obcí. O některé lidi se staráme několik let nepřetržitě.
Provozní doba od roku 2019
Kancelář: pondělí až pátek od 8 do 12
Terén: pondělí až pátek od 7 do 20
Kontakt:
CHPS Šardice
Šardice 5, 696 13
tel: 733 755 880, 736 529 355
e-mail: domovinka.sardice
@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz
(zde najdete dalších 14 služeb, které se
věnují ohroženým skupinám v našem
regionu)
Vedoucí CHPS Šardice
Bc. Helena Špérová

Trochu historie a pravdy o Strážovicích
Zaniklé středověké vesnice nebyly vždy
jen předmětem bádání archeologů, ale častěji se ocitly v kapitolách o středověkém
vývoji celého regionu, anebo jednotlivých
obcí, v různých vlastivědných a lokálních
publikací. Většinou byly přejímány informace z výše uvedené práce Vladimíra Nekudy. Objevily se ale i konstrukce až překračující hranici smělosti, když byly např.
Strážovice, zmiňované v soupisu vesnic
náležejících k roku 1141 k břeclavskému
kostelu, lokalizovány historikem Rostislavem Vermouzkem k Lanžhotu. Odtud se
po útoku Mongolů přesunuly na Kyjovsko, kde se nalézají dodnes. Autorovi této
vpravdě odvážné hypotézy vůbec nevadilo, že v soupisu další zmiňované vesnice
z tohoto regionu – Želetice, Neradice apod.
– se poblíž Břeclavi vůbec nevyskytovaly.
Inu na rozdíl od Lanžhotské polní tratě
Stráž se jinde v okolí Břeclavi nenacházely
tratě, jejichž názvy by bylo možno spojit
s jinými vesnicemi. Kromě tohoto jediného
kuriozního pokusu zůstali další badatelé,
např. Metoděj Zemek, u tradičního umístění zaniklých vsí.

mezerovité a dávají možnost různých
výkladů. Co máme opravdu doloženo,
je první historická zpráva o existenci
Strážovic, a bezpečné světlo vnáší do
dějin Kyjovska listina olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131.
Tak je uvedeno ve všech dokumentech
o Kyjovsku, kam Strážovice patří. Ke
Strážovicím na uvedené listině patří
ještě Želetice, Věteřov, Chrástovice,
Ostrovánky, Dambořice a Sobůlky.
Jedná se o soupis tehdejšího církevního majetku. Všechny tyto osady byly
příslušenstvím břeclavského kostela. Obvod břeclavského kostela dosahoval až hřebenů Ždánského lesa,
Chřibů, ba dokonce pokračoval až na

dnešního Lanžhota, přesněji Starého
Lanžhota, a existovaly spolu se Želeticemi na tomto místě do roku 1241, kdy
na Moravu vtrhli Tataři a obyvatelstvo Strážovic z této ohrožené oblasti
uprchlo i s lidmi z blízkých Želetic do
neobydlených kopců lokality dnešních Strážovic a Želetic. V těchto kopcovitých místech prý založili tzv. Horní Strážovice. O tomto aktu není nikde
kromě zmíněné monografie z roku
1983, a objednané v roce 1977 MNV
a JZD Lanžhot, ani slovo. V roce 1969
si Lanžhočané v publikaci „Zemská
stráž“ posteskli, že jejich oblast byla
v minulosti sice hustě osídlena, jak
dokládají archeologické nálezy, ale že

Slavkovsko a Bučovicko. Během 12. či
začátkem 13. stol. se staly tyto osady
lenními statky, které přináležely biskupství olomouckému. Ze soupisu je
nezpochybnitelné, že všechny jmenované obce patří do lokality, kterou
všichni známe a žijeme v ní. Proč
vzpomínám tento veledůležitý historický dokument, který se váže ke
Strážovicím a našim nejbližším sousedům?
Asi před 4 lety přinesli muži strážovského pěveckého sboru z hostování v Lanžhotě zprávu, která je zaskočila, stejně jako mě. V monografii
městečka Lanžhota, která byla vydána
v roce 1983 pod názvem „Lanžhot,
příroda a dějiny“, se praví, že první
zmínky o existenci Strážovic jsou sice
z roku 1131, ale to se jedná o Strážovice, které se vyskytovaly na území

pro to nemají žádné písemné důkazy.
Historikové ani archeologové nepochybují o tom, že tu nějaká slovanská
osada byla, ale že by to byly zrovna
Strážovice a Želetice, nikdo z nich neuvádí. Byla tu pouze trať, která nesla
název Stráž, což je nezpochybnitelné
a vyplývá to z toho, že obyvatelstvo
na tomto území střežilo říční přechody. Stejně jako naše Strážovice střežily
z nejvyššího kopce v okolí celou jihovýchodní Moravu. Proč se historikové neshodují na jménech obcí uvedených v listině z roku 1131? Je to divné!
V monografii Lanžhota jsou vedle
Strážovic a Želetic uvedené Mikulčice
a Opatovice. Ve všech monografiích
Kyjovska jsou uvedené obce, které ke
Strážovicím a Želeticím mají blízko,
a to jsou Věteřov, Sobůlky, Ostrovánky, Dambořice, Chrástovice (zaniklé).

Úryvek z časopisu Malovaný kraj listopad,
prosinec 2018, č. 6. Článek: Zaniklé obce
Břeclavska a Hodonínska, Vesnice nenalezené
Autoři: Petr Dresler, Michal Vágner,
Tomáš Tencer

Jižní Morava trpěla dlouhá staletí
vojnami, vpády Tatarů a Uhrů, kteří
plenili a likvidovali zdejší obyvatelstvo i celé osady, a proto je listinných
zpráv a dokladů o jejich životě a vzniku velmi poskrovnu. O lokalitě, kde
se naše Strážovice nachází je známo,
a archeology nesčetněkrát dokázáno,
že toto území je osídleno od nejstarší
doby kamenné. Dále můžeme směle
tvrdit, že slovanský hrad, který stával na území Strážovic, byl nepříliš
daleko od keltského sídliště a nedaleko Věteřského hradiště a byl nejen
politickým, vojenským a hospodářským střediskem, ale je docela pravděpodobné, že i kultovním centrem
pro Kyjovsko a Ždánsko. A tento hrad
jím zůstal i v době velkomoravské,
což je doloženo sídlištěm a hřbitovem
z 9. a 10. stol. Ještě dlouho po zániku
hradu lze sledovat stopy hradského
okrsku. O důležitosti tohoto místa na
území Strážovic svědčí i propojení
jednotlivých sídlišť, např. s Rajhradem, Sv. Klimentem u Osvětiman, Pohanském u Břeclavi atd. Prameny, ze
kterých historikové čerpají, jsou někdy

Jak to tedy vlastně bylo? Pátralo se
dál a zřejmě jsme našli odpověď u archeologů. Je známo, že se ve většině
případů k pravdě dojde soustavným
archeologickým výzkumem regionu.
Napadlo mě, že by i v našem bádání mohli pomoct archeologové, kteří
zrovna v poslední době provádí výzkum zaniklých obcí na Břeclavsku
a Hodonínsku. A nyní posuďte sami!
Vznesli jsme na archeology dotaz: Patří Strážovice a Želetice, o nichž je první
zmínka z roku 1131, také do zaniklých

osad na Břeclavsku? Odpověď najdete
v časopise Malovaný kraj – listopad,
prosinec č. 6 / 2018, str. 11. A protože se blíží významné výročí naší obce
v roce 2021, kdy si připomene, že od
první zmínky o Strážovicích uběhne
890 let, je podstatné si některé záležitosti kolem Strážovic objasnit. Vesnice
tohoto jména je v lokalitě úpatí strážovského kopce zmiňována odnepaměti. Koncem 19. a v průběhu celého
20. století se o našich Strážovicích zmiňují přední moravští historikové. Jsou

to například pánové Ladislav Hosák,
Rudolf Hurt, Antonín Kolek, Vladimír Nekuda, Metoděj Zemek a mnoho
dalších.
Úplně jasno nebudeme mít nikdy,
od pravdy nás dělí několik staletí. Ale
těší mě, že vedení obce ve Strážovicích
zařadilo do svých dalších plánů i připomenutí 890 let trvání obce. Ponechme si toto úžasné výročí. Jsem přesvědčena, že nám právem patří!

Jitka Válková

Sára Urbanová

Fotografování
děti
svatby
domácí mazlíčci

tel: 724 309 383

Jirousek
Večeřa

Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravy a krácení textů, za jejich obsah neodpovídá.

