Přehled kulturního dění ve Strážovicích v roce 2019
Naše obec žije velmi kulturním životem. Každá věková kategorie si najde akci, která by se mohla
líbit nebo o kterou by měla zájem. Zde je přehled akcí, které byly pro občany připraveny.
12.1. Myslivecký ples – hrála dechová hudba Taburčanka, bohatá zvěřinová tombola, pořádá
myslivecké sdružení Stará hora
19.1. Turnaj ve stolním tenise
2.2. Farní ples – hrála Vonička v-band, bohatá tombola, pořádá farnost Želetice
23.2. Maškarní ples – hrál Vlastik a Markéta, bohatá tombola, pořádá Sokol Strážovice
2.3. Dětský maškarní karneval s Pájou Chabičovským – děti si užily skvělou zábavu, spoustu her,
odměn a tombolu ve které vyhrálo každé dítě, účast byla velmi hojná
10.3. Vítání občánků – přivítáno bylo 5 malých občánků
17.3. Vědomostní soutěž mikroregionu Babí lom - „ Historie nejen našeho mikroregionu“, pořádána
ve Věteřově, děti ze Strážovic se umístily na krásném 1. místě.
23.3. Keltský telegraf – oslava jarního slunovratu – Lubica Šupová a vystoupení Babského ucha
7.4. Posezení s dříve narozenými – vystoupily mažoretky Dejna K yjov, zazpíval mužský sbor ze
Strážovic, k tanci a poslechu zahrál pan František Slováček.
20.4. Velikonoční ochutnávka vín – vystoupila malá cimbálová muzika Babí lom, cimbálová
muzika Hantál z Vacenovic, k tanci a poslechu zahrál p. Fridrich a překvapení
večera byla hasičská tombola, vše pro vás připravil SDH Strážovice
27.4. Pálení čarodějnic – zábavné odpoledne připravili myslivci na myslivecké chatě
24.5. Noc otevřených kostelů – program pro děti připravila kavárnička dříve narozených
25.5. Čištění lesa – úklid proběhl v rámci celorepublikové akce ukliďme Česko
30.5. Zájezd na divadelní představení Horská dráha do divadla Bolka Polívky v Brně
1.6. Sportovní odpoledne pro děti- na fotbalovém hřišti bylo pro děti připraveno spoustu her, které
pro ně připravil Sokol Strážovice
22.6. Čtvrtá chlupatá noc alá Hoří, má panenko – připravil SDH Strážovice
29.6. Memoriál Pavla Pelikána – fotbalový turnaj pořádá Sokol Strážovice
13.7. Woodstock
3.8. Mrazivá letní noc s Mrazíkem – letní noc byla zahájena divadelním představením Mrazík v
podání místních ochotníků, nechybělo bohaté občerstvení, o dobrou hudební
zábavu se postaral Vlastik s Markétou, letní noc navštívilo rekordních 250
návštěvníků

15. - 18. 8. Slovácký rok v Kyjově – naši obec reprezentovalo přibližně 100 krojovaných v
sobotním průvodu. Všem, kteří se do průvodu zapojili, děkujeme.
24 . 8. Soutěž v požárním útoku – SDH Strážovice
31. 8. Dětské hasičské hry – hasiči připravili pro děti zábavné odpoledne, plné poučných her
5. 10. Uspávání broučků – pro děti byla připravena dílnička, hry, lampionový průvod a symbolicky
uspaly broučka k zimnímu spánku společnou ukolébavkou, za hudební
doprovod děkujeme Vojtovi Jančovi.
25. - 27. 10. Tradiční krojované hody
23.11. Kateřinská zábava
30.11. Vánoční jarmark spojený s domácí zabijačkou
6. 12. Čertovská ohnivá šou s Mikuláše a andělem a balónková pošta Ježíškovi
22. 12. Vánoční odpoledne – vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ
zpívání u vánočního stromu děti MŠ a ZŠ a mužský pěvecký sbor
ze Strážovic
29.12. Vánoční koncert v kapli – vystoupila malá cimbálová muzika Babí lom a mužský pěvecký
sbor ze Strážovic, výtěžek ze vstupného byl věnován na opravy místní kaple
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