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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

zhruba po roce vás opět vítám na stránkách obecního zpravodaje, kde bych
rád zrekapituloval dění a události loňského roku, a také co nás čeká v nejbližších dnech a měsících roku letošního.
Nejrozsáhlejší akcí v roce 2019 byla celková rekonstrukce veřejného osvětlení
v celé obci včetně rozvodových skříní.
Tento finančně náročný projekt nebyl
pro rozpočet obce nijak zdrcující a to
díky poskytnuté dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu. Celkové finanční vypořádání včetně ostatních projektů v roce 2019 naleznete v investicích
obecního úřadu. Myslím si, že nás nová
svítidla příjemně překvapila a hlavně by
měla výraznou měrou přispět k úspoře elektrické energie a s ní spojenou finanční úsporou. Podle odborných propočtů by měla obec každoročně ušetřit
56 % celkových nákladů. Nyní bych vás
chtěl informovat o akci rekonstrukce
chodníku od obecního úřadu směrem
na Stavěšice. Během loňského roku jsme
vypracovaný projekt s potřebnou vyjadřovací dokumentací předali na Odbor
správních, dopravních a živnostenských
agend v Kyjově ke stavebnímu povolení.
Na podzim byla konečně vyhlášena dotační výzva na akce podobného charakteru, na kterou jsme díky finanční náročnosti projektu čekali (cca 3 500 000Kč)
a žádost o dotace neprodleně podali.
V dnešních dnech již máme stavební povolení a probíhá výběrové řízení na stavební firmu, která v letošním roce projekt
zrealizuje. Podobný průběh měla akce
„Rekonstrukce školního dvora s jeho
bezprostředním okolím“. Po vypracování studie a následném zpracování projektové dokumentace, jsme potřebné
dokumenty předali na stavební úřad
v Kyjově pro vydání stavebního povolení. I na tento projekt už máme vystaveno stavební povolení, zažádáno o dotace a taktéž probíhá výběrové řízení. Tato
akce se bude realizovat v rozmezí měsíců června až srpna 2020. Dále bych vás
chtěl informovat o našem záměru nadstavby obecního úřadu (na kterou byl
projekt vypracován již za našich předchůdců) a to z důvodu využití půdních
prostor. Zde by mělo vzniknout místní
muzeum s možností déle trvajících ex-

pozic a výstav, reprezentativní prostory
se zázemím pro využití obce, místních
spolků i všech spoluobčanů a v neposlední řadě prostory pro archivaci úředních spisů. Potřebné dokumenty jsme již
také předali na stavební úřad a čekáme
na patřičnou dotační výzvu, která má
být vyhlášena v březnu letošního roku.
Poslední z významnějších záměrů nejbližších měsíců je prodloužení kanalizačního řádu kolem Kopečáku směrem
na Kamence z důvodu napojení stávajících domů a pro vznikající novou zástavbu. I tento projekt se blíží do finální fáze
přípravy.
V loňském roce nás také oslovila firma
GT net s.r.o., která by chtěla v roce 2020
rozvést síť optického kabelu ke každé
nemovitosti v obci, a to na vlastní náklady. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo
z důvodu maximálního zlepšení kvality internetového a televizního signálu.
Z toho vyplývá, že víceméně rok 2019
můžeme z našeho pohledu nazvat administrativním a ten letošní budujícím.
Zmiňované akce by měly výraznou měrou zvednout úroveň obce, komfort
a bezpečnost nás všech. Proto vás s časovým předstihem prosím o pochopení
a trpělivost při samotné výstavbě všech
projektů. Dále mimo běžných a vynucených oprav např. místních komunikací,
kanalizačních vpustí, vjezdu na parkoviště areálu u školy atd. je sepsaná smlouva na opravu části místní komunikace
v ulici nad kostelem a to v úseku nefunkčního žlabu, který nahradí podzemní kanalizační řád a tím umožní v daném
úseku vozovku rozšířit.

Nyní bych rád přešel k největší společenské akci loňského roku našeho regionu
a tou byl Slovácký Rok v Kyjově. Dovolte
mi, abych všem co se zúčastnili krojového průvodu (bezmála 100 krojovaných),
nebo jakéhokoli folklorního vystoupení mnohokrát poděkoval za příkladnou
reprezentaci naší obce!! Musím také vyzvednout vzájemnou spolupráci všech
místních spolků a chci jim poděkovat
za vzájemnou spolupráci i za pořádání
nespočtů kulturních, sportovních i společenských akcí pro širokou veřejnost
v naší obci. V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat všem aktérům za příspěvky do zpravodaje, díky kterým je vydání opět velmi bohaté a pestré. Na závěr
mi dovolte popřát mnoho životních
i pracovních úspěchů, aby se nám zde
ve vzájemné úctě a toleranci žilo co nejlépe a také to nejcennější co máme a tím
je pevné zdraví.
Petr Markus
Váš starosta

Určitě mnozí z vás zaregistrovali, že jsme
po celé obci rozmístili odpadkové koše
především na psí exkrementy a pro
zimní období posypové nádoby, kde je
proti případnému zamrznutí posypu namíchaný písek se solí. Dále jsme pro pohodlné sezení při konání mnoha kulturních i společenských akcí pořídili nové
židle do společenské místnosti za poštou i do tělocvičny. Z praktických i estetických důvodů byl kompletně vyměněn
mobiliář místnosti prodeje občerstvení.
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KULTURNÍ AKCE
12.1.
19.1.
2.2.
23.2.
4.3.
2.3.
10.3.
23.3.
7.4.
20.4.
27.4.
24. 5.
1.6.
22.6.
3.8.
31.8.
19.9.
5.10.
25.-27.10.
23.11.
30.11.
6.12.
22.12.
29.12.
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Myslivecký ples
Stolní tenis
Farní ples
Maškarní ples
Vítání občánků
Dětský karneval
Vítání občánků
Keltský telegraf
Beseda s důchodci
Ochutnávka vín
Čarodějnice
Noc kostelů
Den dětí
Letní noc - hasiči
Letní noc + Divadelní představení Mrazík - obec
Hasičské odpoledne pro děti
Svatební obřad novomanželů Fúskových
Uspávání broučků
Tradiční krojované hody
Kateřinská zábava
Adventní výstava
Čertovské rejdění + balónková pošta Ježíškovi
Zpívání u vánočního stromu
Benefiční koncert v místní kapli
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INVESTICE OBECNÍHO ÚŘADU
2019
Revitalizace veřejného osvětlení
Výstavba nové trati veřejného osvětlení
Oprava hřbitovní zdi po autohaváriích 2x
Oprava místních komunikací
Projektová dokumentace - Nástavba OÚ
Projektová dokumentace - školní dvůr a schodiště
II. Etapa zpracování Územního plánu obce
Oprava veřejného osvětlení po autohavárii
Nové židle do tělocvičny
Vybavení kuchyňky u tělocvičny školy
Párty stan Profesional
Dívčí kroje
JSDH zásahová obuv
Záclony do tělocvičny
Výměna žulové desky na hřbitově

2 168 313 Kč
255 201 Kč
223 593Kč
184 282 Kč
174 240 Kč
131 000 Kč
95 000 Kč
39 738 Kč
85 334 Kč
25 620 Kč
17 090 Kč
15 000 Kč
11 108 Kč
5 934 Kč
5 000 Kč

POZEMKY
Byly nakoupeny pozemky za 30 995 Kč včetně poplatků za vklad do katastru nemovitostí a prodány za 327 660 Kč,
jejichž účetní hodnota byla 38 667 Kč.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Narození

Úmrtí

Lukáš Tomis
Maxmilián Hlaváč
Lucie Habáňová
Emma Kudělková
Jakub Luža

Květoslava Holečková
Milan Havlík
Jan Půček
Pavel Hromek
Jaroslava Kyšová
Jan Koutný
Ing. Josef Fiala
Jan Navrátil
Bedřich Bárta

SRÁŽKY 2019
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

25 mm
27 mm
121 mm
87 mm
61 mm

Srpen
Září
Říjen
Listopad

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019
je 590.

88 mm
39 mm
58 mm
57 mm

Celkem za březen až listopad
563 mm.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Charita České republiky děkuje všem občanům za příspěvek do Tříkrálové sbírky
2020. V naší obci proběhla sbírka 4. ledna
2020 a vybralo se celkem 19 576 Kč.

KAPLE

NEJSVĚTĚJŠÍ

TROJICE

Dne 29. 12. 2019 v kapli Nejsvětější Trojici proběhl Vánoční benefiční koncert,
jehož výdělek bude použit na rekonstrukci této kaple. Bylo vybráno bezmála
12 000 Kč. Všem zúčastněným občanům
děkujeme.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naši mateřskou školu navštěvuje v tomto školním roce 25 dětí ve věku od dvou
do sedmi let.
Rodičům a jejich dětem nabízíme program, který má za cíl komplexní a systematický rozvoj dětí před vstupem do základní školy. Tento program se nazývá
„Edukativně stimulační skupiny pro děti
předškolního věku“. Je rozvržen do deseti lekcí, které probíhají v odpoledních
hodinách v prostředí mateřské školy,
a jsou při nich přítomni rodiče. V každé
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lekci rozvíjíme hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou
důležité pro zvládání čtení, psaní a počítání. Rodičům tato aktivita pomáhá
v motivaci k práci s dítětem, mají možnost vidět pokroky vlastního dítěte, jeho
chování ve skupině ostatních dětí pod
vedením učitelky.
Součástí naší výchovně vzdělávací práce
je prevence školního neúspěchu. Dvakrát v týdnu probíhá kroužek „Předškoláček“, ve kterém se věnujeme jednotli-

vým oblastem. Individuální vzdělávací
potřeby zabezpečujeme při práci v malých skupinách, ve kterých využíváme
práci školní asistentky.
Spolupracujeme se základní školou, připravujeme pro děti divadelní představení, navštěvujeme místní farmy a poznáváme přírodu při pravidelných vycházkách
do blízkého lesa. Všechny nabízené činnosti jsou pro děti zajímavé a přispívají
k jejich všestrannému rozvoji.
Bc. Marta Mlčochová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše základní škola je malotřídní školou.
Způsob výuky se zcela jistě liší od běžné
základní školy, kde jsou třídy mnohem
početnější – v naší škole je letos celkem
26 žáků, což je průměrný počet klasické
třídy. Tento fakt je největším kladem malotřídních škol. Nižší počet žáků umožňuje okamžité získávání zpětné vazby
od pedagoga a informaci o zvládnutí
učiva. Učitel je ve velmi časté interakci se žáky, je schopen mnohem většího
individuálního přístupu. Vztahy ve škole jsou často téměř rodinné. Dítě se zde
cítí dobře a bezpečně. Tak jako v rodině
se setkává s dětmi různého věku. Naučí
se, že mladším a slabším se má pomáhat. Snaží se dotahovat na ty starší. Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá
přirozená a otevřená, všichni se mezi sebou znají, děti mluví častěji a déle, než
na klasické škole.

mů. Není to dětmi, ty jsou všude stejné. Na malé škole se ale vše řeší hned,
všechno je tak nějak víc vidět a tím se
předchází větším výchovným problémům.
V průběhu letošního školního roku se
mohli opětovně žáci zapojit do Doučování žáků ohrožených školním neúspě-

chem, Čtenářského a Badatelského klubu, realizovaných díky projektu Výzva č.
22. Novinkou letošního roku je Zdravotnický kroužek pro žáky čtvrtého a pátého ročníku, se kterým bychom se rádi
zúčastnili soutěže mladých zdravotníků.
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
Mgr. Hana Vašulková

Další výhodou je propojení základní
a mateřské školy. Přechod dítěte do první třídy bývá bezproblémový, neboť prvňáčci se se svými spolužáky i vyučujícími
znají již před vstupem do základní školy.
Na malotřídní škole je i méně problé-
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ŠKOLA OČIMA DĚTÍ
ČTVRTÉHO ROČNÍKU
Naše škola je malá a šikovná, moderně
vybavená. Žáci se učí ve třech třídách.
Učíme se, ale také si hrajeme. Ve třídě
není moc žáků, proto se nám paní učitelky dokáží lépe věnovat a víc věcí se naučíme. Nejraději mám matematiku.

Škola pořádá různé akce. Třeba Dýňové
strašení, T-mobile běh, recitační soutěž,
úklid lesa, kdy tedy pomůžeme našemu
lesu, který nás neustále překvapuje různými živočichy, ale i rostlinami. Jezdíme
také na dopravní výchovu, kde se učíme
poznávat různé dopravní značky, jak se
zachovat při dopravní nehodě. Na to navazují i různá zranění a proto pro čtvrťáky a páťáky uskutečňuje paní učitelka
Dufková zdravotnický kroužek, ve kterém se učíme, jak rány ošetřovat, základy první pomoci, ale také, kde jsou jaké
orgány a kosti. V červnu se těším na školu v přírodě.
Paní kuchařka vaří výborné obědy. Paní
kuchařka vaří zdravá jídla, která mně někdy nechutnají.
Odpoledne máme družinu, kde jsou různé kroužky (tvořeníčko, sportovní kroužek). Učíme se hrát různé deskové hry.
V pátek chodíme do lesa, a tam si stavíme domečky. Moc mě to baví.
Do školy chodím rád nejen, že jsou tam
moji kamarádi, ale i hodné paní učitelky, ale když zlobíme, jsou na nás přísné.
Ve škole mě to baví. Naše škola je úžasná
(Naše škola očima čtvrťáků
– poskládáno z osmi příspěvků)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 21 žáků. Pokračujeme v projektu „Zdraví pro nás a naši zemi“, který se tematicky prolíná všemi činnostmi
(Sportovní kroužek, Tvořeníčko, Les
ve škole, Čteme dětem). Zaměřujeme se
především na zdravý životní styl a fyzickou aktivitu dětí. Vedeme žáky k dodr-

žování pravidel bezpečnosti, podporujeme je v kamarádství a smysluplném
využívání volného času.
Nedílnou součástí aktivit ve školní družině je environmentální výchova. Třídíme
odpad, pokračujeme i nadále ve sbírání hliníku. Finanční obnos za nasbíraný

zpravodaj 2019

kov je pravidelně využíván pro potřeby
dětí naší školy (výlety, návštěvy divadel,
kin, pracovní pomůcky apod.). Tímto
bychom chtěli znovu požádat občany
Strážovic o jejich pomoc při sbírání tohoto kovu, který můžete nosit do základní nebo mateřské školy. Za poskytnutou podporu všem děkujeme.
Bc. Marta Mlčochová

SDH STRÁŽOVICE
Rok 2019 byl pro Sbor dobrovolných hasičů rokem významného rozšíření našich
řad, rokem velmi tvrdé práce a rokem
inovací. Nejprve jsme se v měsíci březnu zapojili do gentlemanské akce "daruj
krev". Zde čtyři naši stateční soukmenovci vyrazili s vervou vstříc jehlám
a nechali si v dobrém úmyslu pustit žilou. Jmenovitě to byli bratři Pavel Bárta,
Lukáš Lažek, Jakub Sytař a Tomáš Viktorýn. V březnu jsme také po dlouhých
průtazích usadili a zprovoznili čtyři nádoby na záchyt dešťové vody za kabinami u fotbalového hřiště. Tyto využíváme
při nácviku a soutěžích požárního útoku.
V dubnu jsme vyčistili hasičskou nádrž.
Akce se zúčastnilo 12 členů SDH a jeden
starosta obce. V rámci výpomoci škole
jsme notnou měrou přispěli k zorganizování a zdárnému průběhu dětského
branného závodu.
Asi nejzásadnějším a zlomovým počinem loňského roku bylo spuštění dětského hasičského kroužku. V dubnu
jsme zahájili zkušební fázi. V plánu jsme
měli první setkání začít jen s vlastními

dětmi, jednalo se o přibližně 12 dětí. Zájem ze strany rodičů a dětí byl ovšem
enormní. V listopadu jsme tedy registrovali další část dětí a celkově se nám sbor
rozrostl o 25 nových členů. V souvislosti
se založením dětského oddílu jsme se
úspěšně zúčastnili nelehkého celovíkendového školení vedoucích mladých hasičů na Smraďavce. Vedoucím mladých
hasičů byl ustanoven bratr Jiří Bocián.
V duchu našeho dlouhodobého hesla
STŘÍKÁME ZELENĚ jsme uspořádali čištění lesa, do akce jsme již zapojili i náš
hasičský potěr.
Činnost na poli sportovně-kulturním
jsme započali velmi úspěšnou ochutnávkou vín v inovovaném formátu.
Velkého ohlasu zde dosáhlo vystoupení cimbálových muzik Hantál a dětské
cimbálové muziky Babí Lom. Novinkou
byla tombola, zapojení pléna do soutěže v určování vín a čepované pivo.
Ochutnávka proběhla ve velmi příjemné
a pohodové atmosféře za účasti již stabilních 90 návštěvníků. Pro udržení kva-

lity vzorků jsme si zapůjčili dva chladicí
boxy a jednu oplachovačku skleniček.
V letošním roce Vás všechny srdečně
zveme na tuto naši tradiční akci, která se
uskuteční v sobotu 11. 4. 2020 od 15:00
v místní škole.
Koncem června jsme navázali již 4. ročníkem pořadu letní noci, tentokrát s tématem "Hoří, má panenko". Zúčastnění
se mohli za kvalitní hudební reprodukce
z dílny DJ Bociho zapojit do zajímavých
her - jako týmové pití piva na čas, sběr
korálků a další. Letošní hasičská letní
noc proběhne 27. 6. opět na areále vedle školy.
Poslední srpnový víkend jsme uspořádali dětský hasičský den, tradiční úkoly
jsme tentokrát rozprostřeli do okolí řadovek a děti jsme za splněné úkoly bodovali. Všem dětem se akce líbila a i díky
tomu se naše řady významně posílily.
Na podzim jsme se stihli proškolit v první pomoci, jejímž tématem tentokrát
bylo použití automatizovaného externího defibrilátoru.
9

Musím zde vyzvednout i spolupráci
s obecním úřadem. Zaštiťovali jsme občerstvení na obecní letní noci, hodech
a Kateřinské zábavě. Spolu s obcí se zapojujeme pro rok 2020 do dotačního
projektu rozšiřování zeleně v intravilánu
obce.

Vážení přátelé, je za námi zatím náš nejaktivnější a nejúspěšnější rok. Na tomto
místě děkuji za podporu ze strany obce
Strážovice, vám všem, kteří jste přiložili
ruku k dílu a v neposlední řadě podporovatelům našich kulturních akcí. Doufám
a přeji si, aby nás vzájemně neopouštěla

chuť tímto způsobem i nadále spolupracovat a abychom táhli tuto káru
dál ještě řadu krásných let.
Děkuji
starosta SDH - Ondřej Vymazal

PŘEPIŠTE DĚJINY,
STRÁŽOVICE VYHRÁLY…
ale pěkně od začátku...

První soutěž v požárním útoku ve Věteřově nám vynesla krásné páté místo.
Zlepšení o čtyři pozice oproti předešlému roku je nepopiratelná, ovšem škaro-
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hlídové by jistě mohli namítnout, že do
Věteřova dojelo právě pět týmu. I tak
jsme byli pátí, nikoli devátí :-)

ST RÁŽOVICE
Ostrovánky jsme konečně v rámci
okrsku dobyli a troufnu si říct, že zaslouženě. Po útrapách, kdy jsme tady bojovali ne s okrskovými družstvy, ne s čistě
ženskými družstvy, ale s dětskými týmy
a mnohdy marně, jsme si toto vítězství
opravdu užili.
Požární útok ve Strážovicích si kladl
za cíl prověřit projekt „zrzky“ a pokud
možno dosáhnout dobrého soutěžního
výsledku. Okrskové první místo a zadržená dešťová voda v přepočtu až pro
devět týmu bylo víc, než jsme čekali.
A jsou tady Želetice, noční soutěž, NAŠE
noční soutěž. Před třemi lety jsem si nedokázal představit, že budeme čelit tlaku v roli favorita. Samozřejmě, že jsme
nebyli favorité nebo formani, ale tlak,
který jsme si sami vytvořili, jsme si i sami
nesmírně užívali. Po prvním kole, jsme
figurovali na 4. místě z devíti mužstev.
Oba konkurenti aspirující na první místo
za sezónu však byli před námi. Věteřov
a Ostrovánky…

Co teď? Rozhodl jsem se pro nevídaný
krok, tak jak to udělali ve svých dobách
například Luděk Bukač se svým proslaveným Ostrým obloukem nebo Viktor
Tichonov a jeho Nezvratný osud při přesilovkách. Tak i já šel do rizika. Buď vše,
nebo nic. Stáhl jsem útočníka Davida,
který již vykazoval známky neslučující se se životem (pozn. rýma) a poslal
do útoku strojníka Bociho. Na jeho post
jsem usadil nabuzeného Kubase. Soupeři, pakliže si všimli tohoto mistrovského
rozhodnutí, byli zajisté v šoku a rozhozeni.
Start.
Jirka a Tomáš vystřelili jako hlavonohý
čáp. Já s Gomézem, jsme dravou vodu
zkrotili o fůsek rychleji než předešlý
útok a Kubas ji nemilosrdně poslal pod
tlakem vpřed. Adamovo dlouhé béčko
už rovnala hrnoucí se voda, když rozdělovač a jeho partnerka Kubar zaklekli.
Páčky na rozdělovači dali zelenou vodní bestii a následovalo ticho, ... mohutný
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výstřik našeho chlapeckého dua nedal
šanci benzínovému požáru. Hotovo.
88 lidí, 9 sborů a jen jeden vítěz. Strážovice. Vítej zlatý hattricku a kluci pěkná
práce.
Velké díky také patří všem, kteří nás
podporují pasivně a ženou nás ku předu hurónským řevem. Na místní poměry
soutěže se jedná o nevídaný úkaz, který nám můžou jiné týmy závidět. Moc si
toho vážíme.
Byl to dlouhý rok s nemalými výsledky
a pořádným zápisem do naší historie.
A já si kladu otázku, co víc můžu chtít
a co víc můžu nabídnout ve funkci aktivního trenéra. Když se má skončit, tak
v tom nejlepším a podle mě tohle byl
náš nejlepší rok i když…
…ještě jsme nedobyli Věteřov ;-)
Felix
Černý trenér SDH Strážovice

ZPRÁVA O ČINNOSTI
FOTBALOVÉHO ODDÍLU SOKOL
STRÁŽOVICE, Z.S. ZA ROK 2019
V současné době má fotbalový oddíl Sokol Strážovice, z.s. 85 členů. Aktivity fotbalového oddílu v průběhu roku 2019 se
nesly ve znamení nejen ryze sportovní
činnosti (mužstvo starších žáků na základě sdruženého startu se Sokolem Sobůlky v jarní části sezony 2018/19), 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 2019
byla výroční schůze konaná 26. ledna,
kde proběhlo vyhodnocení činnosti
za rok 2018, 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, tak oproti letům minulým došlo ke zredukování
a postupnému utlumení sportovních
aktivit klubu (doufejme, že se jedná pou-

ze o dočasný stav). Stále se podařilo zachovat mládežnické mužstvo v kategorii
starších žáků (viz výše), ale to dohrálo
pouze jarní část ročníku 18/19, a i když
se podala přihláška na další ročník, tak
se posléze musela stáhnout, protože někteří hráči odešli do jiných klubů (např.
Kyjov a Kostelec) a s torzem týmu bychom to nebyli schopni odehrát. Po celý
rok využíval naše hřiště formou pronájmu klub TJ Sokol Archlebov, který zde
trénoval a hrál své domácí zápasy kvůli
rekonstrukci vlastního hřiště. Na závěr
roku (konkrétně 11. prosince) jsme zorganizovali schůzku s rodiči dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ a MŠ
Strážovice v budově místní školy s cílem
udělat něco jako fotbalový nábor, protože bychom rádi postupně obnovili zatím alespoň mládežnickou kopanou pod
hlavičkou našeho oddílu, aby byla v naší
obci taky nějaká sportovní aktivita. Činíme tak s výhledem na další rok, a pokud
by z toho něco vzešlo, dala by se první
polovina příštího roku věnovat přípravě

(fotbalové a celkově pohybové) dětí s cílem opět založit mládežnický tým v nějaké kategorii (přípravka či mladší žáci).
Řešením by byla také zase forma spolupráce s některým z okolních klubů, jako
tomu bylo v případě společného týmu
se Sokolem Sobůlky. Ale nejprve je potřeba udělat ten první a nejdůležitější
krok čili získat pro naši věc dostatečný
počet dětí a také jejich rodiče (a momentálně je ve Strážovicích docela slušný počet dětí, které by přicházely v úvahu).
Činnost oddílu Sokol Strážovice není ovšem pouze o sportovní stránce. V únoru
jsme uspořádali již tradiční ples sportovců s bohatou tombolou, který patří k vyhledávaným kulturním akcím
v obci. Pokud jde o další činnost, tak
jsme v červnu na místním fotbalovém
hřišti uspořádali dětský den pro naše
nejmenší se spoustou aktivit a soutěží.
Nesmím zapomenout ani na třetí ročník
Memoriálu Pavla Pelikána, který se konal 29. června za účasti týmů Strážovic
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(složeného z bývalých a také stále aktivních hráčů), kombinovaného týmu Věteřova a Želetic a týmu ze Ždánic, a jímž
jsme vzdali hold našemu zesnulému kamarádovi a spoluhráčovi. Výsledek byl
v tomto případě až na posledním místě,
ale dovolím si skromně podotknout, že

opět (jako již tradičně) zvítězilo mužstvo
Strážovic.
Každoročně, vždy jednou na jaře a jednou na podzim, provádíme sběr železného šrotu formou dobrovolných brigád. Nespočet hodin trávíme rovněž

údržbou našeho sportovního areálu.
V listopadu jsme zorganizovali brigádu
s cílem zrekonstruovat (zpevnit) pódium u budovy přístavku na našem hřišti
(které se mimochodem podařilo obci již
celé vykoupit, takže je plně ve vlastnictví obce). Částečně to bylo díky havarijnímu stavu pódia a částečně (a hlavně)
kvůli nadcházejícím oslavám 80 let existence klubu, které jsou plánovány na 6.
června 2020 a na nichž vystoupí na Hodonínsku velmi populární kapela Generace z Uherského Hradiště.
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.
Mgr. Zbyněk Válka
Jednatel
Sokol Strážovice, z.s.

MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL
SOKOL STRÁŽOVICE
Vážení spoluobčané, po roce nastal čas
zhodnotit rok 2019 v mládežnickém fotbale. Celkově tento rok je černým rokem
pro náš fotbal v obci a to tím, že úplně
zanikl. K tomu se později ještě v tomto
článku vrátím.
Jen připomenu, že v rozjeté sezóně
2018-2019 se náš tým po podzimní části v roce 2018 umístil z devíti účastníků v kategorii starších žáků na osmém
místě se šesti body a záporným skóre
12:32. Zimní přípravu jsme započali začátkem ledna tréninky v Sobůlské hale
ještě v hojném počtu, a to čtrnácti mládežníků. Z toho za Strážovice zůstali
jen Rauš Adam, Jirousek Antonín ml.
a Vlasáková Karolína z Nenkovic. Ostatní hráči byli ze Sobůlek. S těmi máme
společné sdružené družstvo. Před zahájením jarní půl sezóny hrajeme dvě přátelská utkání s týmem ze Žeravic, která
obě vyhráváme. Dne 14. 4. 2019 soutěž
vypukla prvním kolem. Na našem hřišti
ve Strážovicích vítáme silné družstvo ze
Starého Poddvorova, s kterým hrajeme
smírně 2:2. Jednu z branek zaznamenal
Tonda Jirousek. O týden později zajíždíme do Čejkovic a odjíždíme s výhrou
3:0. Branku vstřelil Adam Rauš a hráči So12

bůlek. Ve třetím jarním kole na naše hřiště přijela Blatnice. V poločase vedeme
1:0, kdy branku zaznamenal opět Adam
Rauš. Po skončení zápasu je stav 1:1.
Po týdnu dostáváme výprask od prvních
Svatobořic a to 9:0. Dvanáctého května
hostíme Milotice. Prohráváme 0:2. Další
kolo máme volno, které vyplňujeme tréninkem. V šestnáctém kole doma prohráváme s Dambořicemi 2:0. I v dalším
týdnu opět prohráváme na hřišti Nesytu Hodonín 8:0. Poslední kolo soutěže
dne 8. 6. hrajeme ,,doma“ na hřišti v Sobůlkách s týmem Násedlovic. Konečně
máme tři body za výhru 8:2. V poločase
5:1. Dvě branky vstřelil Jirousek Antonín
ml. V konečné tabulce jsme na osmém
místě se čtrnácti body při skóre 26:58.

Po skončení soutěže jsme se opět pod
společným družstvem hráčů Strážovic
a Sobůlek přihlásili do následující nové
sezóny, ale co se nestalo. Nic netušící
vedení mužstva bylo zaskočeno zprávou, že hráče Patrika Ryana si pod sebe
ve volném přestupním termínu převedl klub Kyjova. Okamžitě jsme situaci
řešili s Kyjovem i rodiči hráče i hráčem
samotným, aby nepřestupoval do Kyjova a ještě jeden rok s námi pokračoval.
Jenže bez účelu a hráč zůstal v Kyjově.
Poté se naše mužstvo zbortilo jako domeček z karet, jelikož další hráči, chtěli přestoupit do Kostelce nebo skončit
úplně. Stražovjáci by zůstali. Tuto situaci jsme po tři týdny nedokázali vyřešit
a den před losovacím aktivem z důvo-
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du malého počtu osmi hráčů jsme se ze
soutěže odhlásili. Tím pádem po sedmi
sezónách mládežnický fotbal ve Strážovicích skončil!!! V prosinci se výbor Sokolu pokoušel fotbal v obci restartovat,
jelikož na první stupeň do naší školy
chodí spousta dětí, ale naše snahy byly
záhy potrestány. Na plánovanou schůzku přišli dva mládežníci a jeden rodič. To
vypovídá za vše. Tímto děkuji všem, co
do poslední chvíle fotbal ve Strážovicích
podporovali.
S přáním lepších zítřků pro fotbal
se s Vámi loučí bývalý trenér a vedoucí
mládeže Antonín Jirousek.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK
STRÁŽOVICE Z.S.
V roce 2019 jsme se zúčastnili 9 akcí. Tady je jejich přehled:
• duben – beseda s důchodci ve Strážovicích
• květen – tradiční setkání sborů Hanáckého Slovácka, tentokrát v Žarošicích. Domácí pěvecký sbor zároveň oslavil 10. výročí
od založení. Byla to velmi pěkná akce, která byla doprovázena cimbálovou muzikou Jury Petrů. Letos, v roce 2020, se toto
setkání bude konat u nás ve Strážovicích. Proto mi dovolte, abych Vás tímto pozval na sobotu 23. května od 16.00 hodin do
kulturního areálu u školy.
• červen – oslava narozenin našeho člena Mirka Šimečka
• srpen – 9. jsme se zúčastnili oslavy výročí obce Archlebov spojené s křestem CD domácího sboru
•
– 17. jsme se společně s dalšími 80 krojovanými občany naší obce zúčastnili Slováckého roku v Kyjově. Po krásném krojovaném průvodu městem jsme společně s mužskými sbory z Archlebova a ze Žarošic zpívali na náměstí před kostelem.
• říjen – 25. jsme již tradičně doprovázeli zpěvem stavění hodové máje v naší obci
•
– 26. to byl hodový průvod v naší obci
• prosinec – 15. jsme zazpívali na předvánočním zpívání v Ostrovankách. I když nás bylo jen 7 + posila z Archlebova Tomáš
Hořava, naše zpívání se zúčastněným velice líbilo…
•
– 20. zpívání u vánočního stromku ve Strážovicích
•
– 29. na závěr roku jsme společně s malou cimbálovou muzikou Babí lom pod vedením Miroslavy Večeřové zazpívali ve Strážovské kapli. Na tomto benefičním koncertě se vybralo bezmála 12.000,- Kč na opravu kaple. Všem posluchačům a hlavně
štědrým dárcům patří naše vřelé poděkování. I když nás stále ubývá, doufáme, že mezi nás přijdou mladší tváře a pomůžou
nám v dalších letech šířit tuto krásnou tradici.
MVDr. Vladimír Ždánský, vedoucí spolku
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
STARÁ HORA STRÁŽOVICE, Z.S.
Rok 2019

Další horký a suchý rok je za námi. Již
v předešlém roce jsme řešili problém jak
pomoci žíznivé zvěři v revíru a vybudovali jsme několik větších umělých napajedel, do nichž jsme podle potřeby doplňovali vodu. Letos tato napajedla opět
našla svoje uplatnění a scházela se u nich
veškerá zvířata obvykle se vyskytující
v našem revíru. Hasili zde žízeň zejména
srnečci, divocí zajíci, bažanti, koroptve ale
i lišky, jezevci, divočáci a drobné ptactvo.
Pozorováni zde byli i jeleni, kteří se běžně
v našem revíru nevyskytují. Prostě veškerá zvířena se v míru scházela u napajedel.
Doplnili jsme i malá napajedla u krmných
zařízení.
V současnosti jsou jediná přírodní napajedla v strážovském revíru dva rybníky
v Břížďanech. I zde se sucho nepříznivě
projevilo na výši vodní hladiny. Stavidlo
dolního rybníka navíc začalo protékat.
Dřevěné fošny stavidla v požeráku prohnily, vzniklými otvory začala tryskat
vzácná voda a hladina rybníka výrazně

poklesla. Po konzultaci se zástupci Svazku obcí Stavěšice – Strážovice jsme provedli provizorní opravu stavidla a únik
vody byl zásadním způsobem omezen. Oprava by měla vydržet několik let
a doufáme, že se zde hladina vody vrátí postupně do normálu. Vše však záleží na přírodě a dostatečných srážkách
v zimních a jarních měsících.
Do volné přírody jsme vypustili oproti
minulým létům tentokrát vyšší počet téměř dospělé bažantí zvěře. Zřetelně tak
byla posílena populace těchto krásných
a užitečných opeřenců. Na horní rybník
v Břížďanech jsme vypustili téměř dvacet divokých kachen a káčat. Hejnko
nyní již dospělých kačen oživuje hladinu
rybníka. Každý, kdo sem zabloudí na vycházku, bude pohledem na divoké kachny - a bude-li mít štěstí i na zde se vyskytující volavky - nepochybně potěšen.
Oproti minulým létům výrazně posílila
i populace divokých zajíců, což se posléze projevilo na podzimních honech.
V posledních létech lovíme v revíru již
pravidelně černou zvěř – divočáky. Pamětníci mohou potvrdit, že se tato zvěř
v strážovské honitbě dlouhá léta nevyskytovala. V letošní sezóně se můžeme
pochlubit deseti ulovenými kusy. Podobně úspěšní jsme byli při lovu zvěře
škodící myslivosti tzv. „škodné“ tj. lišek.
Letos jsme definitivně dokončili práce
na přípojce elektřiny a vody do mysli-

vecké chaty, jež byly zahájeny v srpnu
2017. Na chatě jsme osadili umyvadla
a lokální ohřívače vody. Voda i elektřina
byla vyvedena před chatu a ukončena
ve vybudovaném sloupku – „antoníčku“.
Dokončili jsme zpevnění cesty k chatě.
Koncem dubna jsme pro děti i občany
uspořádali kulturní akci „čarodějnice“.
Připravené občerstvení i atrakce pro
děti se setkaly s dobrou odezvou. Děti
i dospělí ze Strážovic a okolí se zúčastnili v hojném počtu a myslím, že se velmi dobře bavili. I v roce 2020 budeme
„čarodějnice“ pořádat (poslední sobotu
v dubnu) a dovolím si vás v předstihu
na tuto akci srdečně pozvat.
Do našich řad jsme přijali – zatím na zkušební dobu - nového mladého a velmi
nadějného kandidáta na myslivce, který
úspěšně složil myslivecké zkoušky. Pokračuje tak trend v omlazování členské
základny. Věková struktura našich členů
se pohybuje od třicátníků po sedmdesátníky. Příliv mladé krve do našich řad
přinese, jak doufám, nové myšlenky, nápady a čerstvé síly do dalších let, které
budou pro myslivost zřejmě nelehké.
Závěrem chci popřát všem spoluobčanům do roku 2020 hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v osobním i profesním životě.
Ing. Květoslav Stupka, CSc. ,
předseda MS

STRÁŽOVŠTÍ VČELAŘI V ROCE 2019
Vážení spoluobčané Strážovic, chci vás
seznámit s činností nás včelařů v uplynulém roce. K 1. září 2019 ve Strážovicích chovalo včely 10 včelařů a včelařek.
Jeden včelař skončil s chovem a nově
jeden začal včelařit. Tito se starali o 39
nahlášených včelstev. Při léčení včelstev
v prosinci již byl zjištěn úhyn 7 včelstev,
tj. 18 %. Do nástupu jara se počet uhynulých včelstev nepochybně zvýší. V okolních obcích uhynulo 22 % včelstev. V naší
organizaci jsou již známy totální úhyny,
např. z 35 včelstev zbývají již jen 2, z 25
včelstev - úhyn 15. Hynou nejsilnější
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včelstva, a to i starým, zkušeným, o včely
se vzorně starajícím včelařům. Příčinou
je přemnožení parazita "Varroa". Dochází ke snížení doby života včely, ke ztrátě
imunity. Líhnou se včely bez křídel, nohou, dochází ke zhroucení včelstva. Imunita včel a všech blanokřídlých je dána
kvalitou výživy - její různorodostí. V červenci, srpnu a září se líhnou dlouhověké
včely, které se dožívají jara následujícího
roku. V tomto období je včela medonosná, včely samotářky a veškerý blanokřídlý hmyz vděčni za každý rozkvetlý květ.
(V ČR známe 600 druhů včel samotářek,

3 400 druhů motýlů.) Jejich drastický
úbytek ukazuje, že jsou stávajícími podmínkami života ovlivněni mnohem více,
než včela medonosná.
Je štěstím, že naše včely mají v doletu
les, je zde množství neobdělaných parcel, Zemagro se snaží zmírnit dopad intenzívního hospodaření setím biopásů.
Význam včel si uvědomuje stále více
obcí. Obec Strážovice již delší dobu vyčleňuje peníze na podporu včelařů. V r.
2019 byly peníze využity na podporu začínajícím včelařům a zakoupení včelař-
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ských stromů. V letošním roce chceme
z peněz podpořit kroužek mladých včelařů v Sobůlkách. Tento navštěvují včelaříci ze Strážovic.
Rozvíjí se spolupráce naší organizace se
zahradnictvím Křivonoskovi v Žádovicích. Zde je (event. bude) možné zakoupit jerlín japonský (kvete 07 - 08, výška
15 m), svitel latnatý (kvete 07 - 08, výška
5 - 7 m) - v naší obci jich nad opěrnými
zdmi silnice roste 7 ks, ampák - evodie
hupehensis (kvete 07 - 09, výška 10 m).
Keř zimokvětu časného (kvete 02 -03,
výška 3 - 5 m) působí na včely jako startér. Člověka potěší ohromující vůně jeho
květů.

Výše uvedené stromy se již od začátku
19. stol. nacházejí ve všech zámeckých
parcích Evropy. Nezaplevelují okolní přírodu, v zemích jejich původu jsou využívány v lidovém léčitelství. V prvním
období chceme stromky rozšiřovat mezi
včelaři naší organizace. V dalším období chceme, aby se výsadba těchto keřů
a stromů stala součástí opatření na podporu včely medonosné a všech blanokřídlých živočichů.
V Anglii je jedna třetina veřejně udržovaných ploch vyčleňována na výsev
luční květeny. Snad se tato praxe rozšíří
i k nám!
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V závěru svého příspěvku bych jménem
výboru včelařů Kyjov chtěl poděkovat
zastupitelstvu naší obce za podporu.
Nově jsme začali pořádat včelařskou neděli. Velkým lákadlem byla ochutnávka
a prodej medu a skleněný úl se včelami.
Zúčastňujeme se všech veřejných akcí
v Kyjově.
Přínos včely medonosné pro zachování přírody je mnohonásobně vyšší
než hodnota medu. Proto se obracíme na všechny spoluobčany se žádostí
o pomoc a podporu.
Miroslav Holeček,
člen výboru včelařů Kyjov,
důvěrník pro obec Strážovice

DĚTSKÝ POHYBOVÝ KROUŽEK
V červnu 2019 byla kulturní komise oslovena ohledně nápadu otevřít kroužek
pro malé děti předškolního a mladšího
školního věku, aby měly odpolední aktivitu i tady ve Strážovicích a nemusely
dojíždět např. do Kyjova.
První nadšení, brzy vystřídala obava
z toho, kdo by kroužek vedl, kdo by se
na něm dále podílel a jestli by měl vůbec
odvahu začít takový projekt. Po čase diskuzí byla oslovena Eliška Černá, jestli by se
nezapojila do realizace tohoto nápadu.
A tak se 1. října 2019 uskutečnila první
hodina „Dětského pohybového kroužku Strážovice“. Samozřejmostí bylo i zastoupení členů kulturní komise, kde jako
„tety“ nebo „paní učitelky“ (jak nám děti
v kroužku říkají) působí dále Lidka Bulová, Lenka Čulíková a Petra Hašlíková.
Každá má v kroužku neodmyslitelnou
funkci, ať už se jedná o zajištění hudebního doprovodu, tvorbu choreografií,
šití tanečních kostýmů či výrobu vlastních pomůcek.

Malou ukázku toho, co se děti od zahájení kroužku naučily, mohli rodiče a ostatní příbuzní vidět při prvním vystoupení
na začátku prosince 2019. Děti se velmi
snažily, proto byly oceněny potleskem
všech přítomných diváků, ale i malým
balíčkem za odměnu. Kdo byl vystoupení přítomen, mohl vidět nejen pozdrav,
ale i společné pásmo všech dětí, stejně
tak část věnovanou pouze malým dětem, nebo jen starším dětem.

Přestože je „Dětský pohybový kroužek
Strážovice“ teprve na samém začátku
svého působení, věříme, že bude mít
pokračování a udrží si svoji vizi vést děti
nejen k pohybu, ale i k tradicím, na které
je potřeba nezapomínat.
Počet dětí v kroužku: 27, pravidelně chodí 22: ve věku 3-6 let -16 dětí, ve věku
7-10let - 6 dětí
Za „tety“ z Dětského
pohybového kroužku Strážovice
Lenka Čulíková

Myšlenka kroužku je, aby se děti nejen
pohybovaly, ale naučily se i lidové písničky, znaly důvod - proč se která písnička zpívá v určitém období, jaký mají
význam např. hody nebo v době Vánoc
a adventu typické písně a tradice pro
toto období. Vždy je zařazeno i běhání,
skákání, opičí dráha nebo různé pohybové soutěže. Neodmyslitelnou součástí
každé hodiny kroužku je i společný pozdrav a společné rozloučení, které každé
úterý zní tělocvičnou ZŠ Strážovice.
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ÚKLID LESA - STRÁŽOVICE
Přestože celorepubliková akce „Ukliďme
Česko“ proběhla již na začátku dubna
2019, je potřeba si uvědomit, že uklízet
se musí po celý rok. Bez ohledu na to,
zda je stanoven oficiální termín úklidu nebo ne. Proto se Kulturní komise
z obce Strážovice (okr. Hodonín) rozhodla ke konci května 2019 uskutečnit malý
soukromý úklid s názvem „Ukliďme les“.

V sobotu 25. 5. 2019 se pár místních
nadšenců z obce Strážovice, pod vedením Kulturní komise, obcí Strážovice
a za pomoci místního Sboru dobrovolných hasičů, rozhodla uklidit les v okolí
místního fotbalového hřiště. Od začátku
akce panovala na hřišti, kde se všichni
sešli, veselá nálada a bylo vidět i nadšení pro dobrou věc. Po úvodním přivítání

a organizačních záležitostech, se rozdali
dětem i dospělým velké igelitové pytle,
pracovní rukavice a proběhlo nezbytné
postříkání sprejem proti klíšťatům (bezpečnost především…). Pak už se mohlo
společně vyrazit do lesa.
Za nedlouho skupiny, dvojice i jednotlivci naplnili několik pytlů odpadu a bylo
nutné si vzít nové další, které se ale také
brzy naplnily. Často bylo z lesa slyšet, jak
mezi sebou jednotlivé skupiny, nebo jedinci „soupeří“, kdo má originálnější odpad. Např. „Mám další láhev….“. „Jééé,
bota a značková...“ „Máme židle…“. „My
hrnec….“.
Jako poděkování a za odměnu, dostali
všechny děti diplom za úklid lesa, pracovní list na vyplnění a špekáček (ten
dostali samozřejmě i dospělí), který si
pak mohli opéct na ohništi u táboráku,
kde se za doprovodu kytary zazpívalo
několik tradičních táborových písní.
Cíl, který jsme si stanovili na začátku
akce - tedy uklidit les, se nám podařilo
bezpochyby splnit. Všichni jsme měli
z dobře vykonané práce dobrý pocit
a jsme rádi, že máme kousek našeho

lesa zase o něco čistější. Nezáleží přeci
na tom, jestli uklízí celé Česko v jeden
den, nebo každý sám. Důležité je uklidit si kousek svého území a dál nedělat
nepořádek. Sami jsme teď viděli, kolik
se v lese povalovalo odpadu… . Přestože se našlo několik opravdu originálních „úlovků“, největší počet odpadu
bylo v podobě skleněných láhví různých
typů, obalů od potravin a igelitů.

Děkujeme všem, kteří se na úklidu lesa
ve Strážovicích podíleli, ať už po organizační stránce, pomoci s občerstvením,
nápoji a hlavně s pomocí s úklidem. Vážíme si Vaší pomoci a věříme, že jsme se
při takové akci nesešli naposledy a stane
se takovou malou tradicí. Čím více nás
bude, tím větší část lesa, přírody a našeho okolí uklidíme.

Za Kulturní komisi obce Strážovice ,
Bc. Lenka Čulíková

PROJEKT „ZRZKY“
„Zachytíme dešťovou vodu do Zrzek
a poté ji vrátíme do přírody“
Jednoduchá myšlenka a desítky hodin
práce…
Vše začalo obnovou tréninku požárního
útoku. Několik let jsme trénovali u stavěšického rybníku, ale vzhledem k hrbolatému terénu a úzké cestě jsme zvažovali
a hledali jinou možnost. Podmínky pro
trénink nejlépe splňovalo fotbalové hřiště Sokolů, které je rovné a dlouhé (jen
16

pro představu, pro rozvinutí útoku je
zapotřebí vzdálenost min. 90 m). Problémem však byla voda. Brát vodu z vodovodního řádu, by bylo proti naší myšlence „Stříkáme zeleně“, tedy šetrně vůči
přírodě, a také by se nám tréninky značně prodražily, neboť spotřeba vody při
tréninku je zhruba 2 až 3 metry krychlové. Trénovat na sucho by také nedávalo
smysl.
Spása přišla v podobě velkých a nemotorných „Zrzek“ určených do sběrné-

ho dvora. Jednalo se o železné nádoby
vhodné na zadržování dešťové vody.
Po dohodě s fotbalisty jsme se pustili
do projektu stěhování zrzek a zadržování vody ze střech fotbalových kabin.
Stačilo jen:
1.
2.
3.

ověřit, zda měsíční průměrný úhrn
srážek naplní nádoby
přemístit nádoby od lesa ke kabinám, přičemž hmotnost jedné Zrzky
činí zhruba půl tuny,
vykopat jámu,
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4.
5.
6.
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usadit,
zahrabat
a svést okapový systém.

Neuvěřitelné se stalo skutečností.
Po prvních srážkách nám bylo jasné, že
vody bude dostatek a projekt bude fungovat dle plánu. Do budoucna nás ještě
čekají drobné technické úpravy a finální
vzhledová úprava bruskou a štětcem.
V rámci projektu "Stříkáme zeleně" se
nám podařilo naplnit hned několik
bodů, a to využít staré nádoby určené
do sběrného dvora, neplýtvat vodou,
ale využít vodu dešťovou a vrátit ji zpět
do přírody. Posledním a neméně vý-

znamným přínosem je spolupráce spolků, které si velmi vážíme.
Tímto bych rád poděkoval všem kdo se
na projektu jakkoli podíleli, Vaši hasiči.
Felix
Černý člen SDH

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Stolní tenis - Strážovice - leden… tyto
tři pojmy patří neodmyslitelně k sobě.
Od roku 2013, kdy se uskutečnil ve Strážovicích 1. ročník turnaje ve stolním tenise, se již mnohé změnilo (místo turnaje,
větší počet hráčů, větší zájem, poučení
z předešlých chyb, jiný druh ocenění
vítězů), ale nadšení pořadatelů i hráčů

a tradiční lednový turnaj - to zůstává!
A věříme, že tomu tak bude i v dalších
ročnících.

tradičně pod záštitou obce Strážovice
a především pod vedením nadšených
pořadatelů ze Strážovic.

V roce 2019 se pořádal dne 19. 1. 2019
již neuvěřitelný 7. ročník turnaje ve stolním tenise ve Strážovicích (pouze pro
neregistrované hráče). I tentokrát byl

Přestože byl turnaj pouze pro neregistrované hráče, zúčastnilo se ho i pár registrovaných. Ti sice nemohli hrát, ale
o to více fandili a podporovali své kamarády, hráče a doplňovali tak již nezapomenutelnou atmosféru celého dne.
Vždyť i mezi nimi bylo pár jedinců, kteří
s námi začínali jako neregistrovaní hráči
a postupně se z nich stali téměř profesionálové.
Letošní ročník (ačkoliv nebyl ještě jubilejní), měl i svoji výjimečnost v podobě
účasti zahraničního hráče. Ján Klempa
ze Slovenska byl doslova nezmar ročníku. Jeho působení na turnaji lze vyjádřit
pouze slovy: přijel - zúčastnil se – zvítězil. Nenápadnému tichému hráči, který
se ale nebojí hrát gratulujeme, stejně
tak i ostatním hráčům (celkem 14). Budeme rádi i za další nadšence, kteří se
k nám přidají v dalších ročnících turnaje
ve stolním tenise ve Strážovicích.
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První tři místa byla ohodnocena pohárem a dárkovou sadou, hráč na 4. místě
obdržel pouze malé ocenění v podobě
dárkové sady - jako cenu útěchy a ocenění za snahu a výkon. Další místa byla
bez cen.
Pořadí turnaje:
1. místo: Klempa Ján
2. místo: Jirousek Antonín ml.
3. místo: Malík Robert
4. místo: Valenta Jiří
Za pořadatele Pavel Svoboda

DIVADLO VE STRÁŽOVICÍCH
V létě 3. 8. jsme letní noc zahájili divadelním představením Mrazík. Celá letní noc
se nesla v mrazivém duchu. I počasí se
drželo daného tématu. A letní noc byla
opravdu mrazivá. I přes nepříznivé počasí se na našeho Mrazíka přišel podívat
rekordní počet návštěvníků. Jsme za to
moc rádi a je to pro nás velká odměna za
naši divadelní snahu.
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Již od ledna 2019 jsme na představení
pilně pracovali. Ladili jsme scénář, domlouvali a vybírali role.
Jelikož jsme v březnu ještě vystupovali
s Dívčí válkou v Bukovanech, zkoušení
Mrazíka se posunulo. Intenzivně jsme
začali zkoušet v květnu. Všichni společně jsme se podíleli na režii. Každý z nás

vnesl do hry kousek sebe, jedinečné nápady a „strážovské“ hlášky.
Celé divadlo jsme připravovali hlavně
pro pobavení diváků. Doufám, že se nám
to povedlo, že jste se zasmáli a odcházeli
s úsměvem na tváři. My „herci“ jsme si to
díky vám užili. Dobře se nám hrálo před
tak úžasným domácím publikem.
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Děkujeme.
Náš Mrazík se zalíbil i přespolnímu publiku. V prosinci jsme měli možnost se
předvést v Prušánkách a v Lovčicích. Zejména pak v Lovčicích jsme měli velmi
pozitivní ohlasy, což nás náramně potěšilo.
Chtěla bych jménem celého divadelního kolektivu poděkovat všem, kteří nám
pomáhali s výrobou kulis a propagací.
Všem, kteří nás podporují a fandí nám.
A všem, kteří chodí na naše vystoupení.
Za divadelní ochotníky
Ludmila Bulová

MALÉ VELKÉ ÚSPĚCHY
V rubrice „malé velké úspěchy“ máme
možnost dozvědět se něco více o Lukáši
Léskovi, který sbírá úspěchy na poli pro
děti velmi netypickém. Je držitelem ocenění NEJLEPŠÍ MLADÝ CHOVATEL DRŮBEŽE v okrese Hodonín v letech 2017
a 2018. Vlastní nespočet čestných cen
z výstav drůbeže, které pořádá Český
svaz chovatelů. Začátkem srpna 2019
dokonce obsadil 2. místo na již 51. Celostátní olympiádě mladých chovatelů,
která se letos konala v Přerově.
Lukáši, prozraď nám, jak ses dostal
k chovatelství? Přeci jenom tenhle
koníček je u dnešních dětí velmi neobvyklý. A co na tvůj koníček říkají
doma?
Už od malička jsem chtěl chovat nějaké hospodářské zvíře. Naše rodina už
od nepaměti chovala spoustu zvířat
a mezi nimi byli slepice, králíci, holubi,
prasata, krávy, koně a dokonce i včely.
Z toho všeho mě nejvíc zaujal chov slepic. Proto jsem se tomu začal v roce 2016
věnovat. Moje první plemeno slepic byla
Wyandotka bílá zdrobnělá kolumbie.

V roce 2017 jsem se stal členem ZO ČSCH
Kyjov, ve které byl členem před několika
lety i můj praděda. Ještě ve stejném roce
jsem se rozhodl pro chov Leghornů bílých.
Proč sis vybral právě plemeno Leghorn bílý?
Pro toto plemeno jsem se rozhodl, protože pro mne je to jedno z nejhezčích
plemen, má krásně bílé peří a patří mezi
plemena, která patří mezi nejvíce užitková ve snůšce vajec. Rozhodl jsem se
tak i proto, že žijeme na Slovácku a pera
z kohoutů leghornů jsou ozdobou klobouků zdejších krojů.
Předpokládám, že pro většinu dětí je
jakékoliv chovatelství velkou neznámou. Můžeš nám podrobněji popsat,
jak takový začátek chovu probíhá?
Koupil jsem si pro začátek 12 násadových vajec, která jsem dal do líhně,
a po 21 dnech se mi vylíhlo 9 kuřátek.
Už dopředu jsem měl nachystanou větší krabici s křemičitým pískem a tepelným zdrojem. Kuřátka jsem dal do této
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krabice a nachystal jim do misky vodu
a do druhé misky krmnou směs K1, která obsahuje veškeré vitamíny a minerály, které jsou potřeba pro zdravý růst
kuřátek. V této krabici byly 7 týdnů. Mezitím jsem si připravil venkovní přenosnou klec o rozměrech 2.5 x 2.5 m, kterou
jsem umístil na trávník, aby měla kuřátka neustálý přístup k tzv. zelenému.
Do klece jsem jim musel dát i menší kurníček, aby měla kde přespávat. Po sedmi
týdnech jsem dal kuřátka do této klece,
ale na noc jsem jim musel v kurníčku
zapínat i tepelný zdroj, aby kuřátka neprochladla. V desátém týdnu jsem kuřata okroužkoval, a při tom zjistil, že mám
pět kohoutků a čtyři slepičky. Pak jsem
už jen sledoval, jak pěkně rostou, a přemýšlel, která půjdou na výstavu. Vybral
jsem si dva kohoutky a všechny slepičky,
na výstavách vždy po dvou voliérách.
A měl jsem radost, když se má chovatelská práce začala projevovat v podobě toho, že začala na výstavách zaujímat posuzovatele. Měl jsem upřímnou
radost z vlastní dobře vykonané práce.
Protože si myslím, že „dobrá zvířata“ pochází nejen z kvalitních chovných kmenů, ale alespoň z poloviny i z práce chovatele.
V poslední době je velmi populární
adopce „vynesených“ slepic z velkochovů. Lidem není lhostejný osud
zvířat, která nejsou finančně rentabilní. Jaký je osud tvých Leghornek
po výstavách?

Když končí sezóna výstav, začínám přemýšlet, co budu dál dělat s vystavovanými kusy Leghornek. Podle oceňovacích
lístků si slepičky rozdělím na ty, které si
začlením do chovného kmene, a na ty,
které si nechám jen na snášení vajec,
která nepoužívám jako násadová. Kohouty se snažím nabídnout jiným chovatelům pro sestavení nového kmene.
Ti kohouti, kteří se nehodí do chovu
a nemají tak dobrou stavbu těla, skončí
na talíři nebo je nabídnu svým známým.
Tvé chovatelské vědomosti a praxi jsi
zúročil v prestižní chovatelské olympiádě v Přerově, kde jsi získal vynikající 2. místo. Co vše si máme pod touhle několikadenní soutěží představit?
Této olympiády se zúčastnilo více než 80
soutěžících, kteří byli rozděleni do několika kategorií dle odbornosti (drůbež,
králíci, exotické ptactvo, drobní hlodavci, holubi, atd.) a každá odbornost dle
věku soutěžících do dvou skupin. Olympiáda trvala pět dnů. První den byl pro
nás ještě volnější, ubytovali jsme, seznamovali se mezi sebou a samozřejmě nám bylo vysvětleno, jak bude celá
olympiáda probíhat. Druhý den přišly
na řadu první testy několika odborností. Ti soutěžící, kteří měli právě ten den
volno, se zúčastnili různých akcí, např.
návštěva ornitologické stanice, návštěva hradu, apod. Test obsahoval 36 otázek, na vypracování jsme měli 45 minut.
Otázky byly poměrně náročné např.,
který vaječník je vyvinutý ihned po vy-

klubání kuřátka. Třetí den přišel na řadu
poznávací test, který byl také písemnou
formou, ale poznávali jsme podle živých
zvířat. Těch bylo přes 20. Po skončení
tohoto testu přišla na řadu, pro mě asi
nejtěžší část celé olympiády, a to byla
obhajoba odborné písemné práce, kterou všichni soutěžící museli vypracovat,
aby se mohli této olympiády zúčastnit.
V té jsem získal plný počet bodů. Čtvrtý
den jsem si mohl konečně oddychnout,
užíval si doprovodných programů olympiády a napjatě čekal, jak dopadnou
výsledky. Došlo i na společné focení.
Fotografie i obsáhlý článek z této olympiády byl zveřejněn v časopise Chovatel.
Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků. K mému velkému překvapení jsem
získal 2. místo, za což jsem byl hrozně
šťastný, protože konkurence byla obrovská. Poté následovalo slavnostní zakončení s opékáním selátka a diskotékou.
Všichni jsme si to moc užili. Pátý den
jsme cestou domů navštívili Zoo ve Vyškově. Bylo to náročných 5 dnů, ale přesto jsem byl spokojený a šťastný, že jsem
své vědomosti dokázal zúročit. Na závěr
bych chtěl moc poděkovat celé svojí rodině, která mě v mém koníčku podporuje a velmi mi pomáhá se vším, co k tomu
patří. Od líhnutí kuřátek po účast na výstavách.
Lukáši, děkuji ti za rozhovor a přeji ti
mnoho úspěchů v tvém chovatelském
koníčku. A třeba se staneš inspirací pro
další mladé, nadšené chovatele.
Sára Urbanová
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ANETKA ŠIMEČKOVÁ
BRONZOVÁ V RUSKU
Skupina kyjovských mažoretek DEJNA
pod vedením Jany a Denisy Defeldových
se v září 2019 zúčastnila mezinárodní
soutěže International Championship
GRAND PRIX Majorette sport § Twirling
St. Petersburg, která proběhla v ruském
Petrohradu. Děvčata cestovala autobusem, projela Polskem, Litvou, Lotyšskem
i Ruskem. To co jsme viděly a zažily cestou, jsou zážitky a zkušenosti na celý život, které nám nikdo nikdy nevezeme.
Při okružní prohlídce Petrohradu byla
týmu k dispozici česky mluvící průvodkyně, která komentovala celý Něvský
prospekt, Chrám sv. Izáka, Kostel Spasitele na krvi, Zimní palác i prohlídku Ermitáže. Nechyběla také prohlídka velkolepého sídla ruských carů Carské Selo,
Jantarové komnaty, nebo válečné lodi
Aurora. Velkým zážitkem bylo také noční
otevírání mostů na řece Něvě, které jsou
pro Petrohrad typické.

Soutěže se zúčastnily mažoretky ze 13
států, například z Chorvatska, Maďarska,
Koreje, Ruska, Slovenska, Kazachstánu,
Moldavska aj. Naše děvčata slavila velký
úspěch na této soutěži. Přivezla 5 medailí. Dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Anetka Šimečková uspěla v duu
s Amálií Šťastnou a skončily ve velké
konkurenci v kategorii kadetek na krásném třetím místě. Velký dík patří Jihomoravskému kraji, který děvčatům přispěl na dopravu do Petrohradu.
Soutěž byla náročná jak na přípravu, tak
na samotnou organizaci této daleké cesty, která se neobešla bez získání sportovního víza na vstup do Ruska.
Lenka Šimečková

BRONZOVÁ MEDAILE
Z MISTROVSTVÍ ČR KARATE
PŘICESTOVALA DO STRÁŽOVIC
Amálka Strmisková si splnila svůj velký
sen – moci se zúčastnit v prosinci 2019
Mistrovství ČR v Praze. Výhrou a odměnou pro nás všechny byla již kvalifikace na tuto prestižní soutěž, protože jen
deset závodnic z celé republiky mělo
to štěstí. I když jsme v medaili nedoufali, všichni jsme si ji přáli a věřili jsme, že

ji může Amálka svou bojovností získat.
A stalo se. V prosinci 2019 vybojovala
na Mistrovství ČR krásné třetí místo v kumite ve své věkové kategorii.
Není to však vždy jednoduché. Každému úspěchu, i tomuto předcházelo celoroční trénování, spoustu hodin v tělocvičně i doma, mnoho dřiny, odříkání,
soustředění, pozornosti a učení. Taktéž
absolvování celé řady kvalifikačních závodů Karate, někdy s úspěchem, někdy
se zklamáním a neúspěchem. Ale ani
dílčí neúspěch Amálku neskolil, pokračovala dále v tom, co má ráda, co ji baví
a čemu chce věnovat svůj čas. A když
děláte, co vás baví, tak si užíváte i celou
cestu a odměna v podobě medailí je jen
třešničkou na dortu.

Nejcennější bronzová medaile za úspěch
na Mistrovství ČR doplnila Amálčinu
sbírku 52 medailí.
Jsme hrdými rodiči, kteří vždy Amálku
podporovali, a děkujeme jí, že spolu s ní
můžeme prožívat radost, štěstí, hrdost
za její úspěch.
Petra a Pavel Strmiskovi

Poděkování patří také za skvělou přípravu, celoroční vedení, trpělivost při trénincích trenérovi Petru Fialovi, je skvělý
vzor pro všechny děti v Karate klub Kyjov.
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VZPOMÍNKA
NA LADISLAVA SCHOVANCE
20. května 2019 odešel z tohoto světa
ve věku 78 let laskavý, přátelský, dobrosrdečný, odvážný člověk a velmi nadaný
malíř, strážovský rodák Ladislav Schovanec. Jeho obrazy obdivovali milovníci umění na všech kontinentech světa,
vystavoval v nejprestižnějších galeriích
a stal se nositelem řady zahraničních
cen. A přesto byl na rodném Slovácku neznámý. Jak správně poznamenal
MUDr. Dunděra, jeho dlouholetý přítel,
že v tomto případě se potvrzuje staré
české pořekadlo, - doma není nikdo prorokem.
Mnohokrát jsme se v životě nepotkali. Naposled to bylo v květnu 2011, kdy
mu bylo uděleno ve Strážovicích čestné
občanství a den poté, kdy se konala výstava obrazů v radniční galerii v Kyjově.
Obě akce probíhaly ve slavnostní náladě
– Laďa slavil 70. narozeniny. A od tohoto jara nebylo týdne, kdyby se z Paříže,
kde v roce 1974 zakotvil, neozval Láďův
hlas a nebylo také měsíce bez vzájemné korespondence. Bylo to tzv. přátelství na dálku a trvalo až do konce jeho
dnů. Nemohu zapomenout na jeho poslední narozeniny 12. února 2019. Slavili
jsme, jak jinak, po telefonu a s velkým
dojetím. Přesně v tento den mu přišel

ode mě dárek, který si moc přál - kniha
o Jano Köhlerovi. Jeho dojetí nebralo
konce, stěží jsme si řekli pár slov. Jano
Köhler byl pro Laďu vzorem po celý jeho
život, i když ho nikdy nepoznal. Malíř zemřel v roce, ve kterém se Laďa narodil.
Ke Köhlerovu umění ho přivedl, stejně
jako jeho staršího bratra Aloise, Köhlerův přítel, můj strýc profesor Vladimír
Hofman, historik a výborný kreslíř. V každém telefonickém rozhovoru se ptal,
co je nového v jeho rodných Strážovicích. Myslím si, že myšlenkami byl často
s námi. Mým nápadem uskutečnit výstavu tří generací rodáků ze Strážovic v roce
2015 a 2016, kde zastupoval tu nejstarší
malířskou generaci, byl nadšen. Dokonce pozval z Brna svého kamaráda kameramana, aby všechno zdokumentoval,
protože se již těchto akcí nemohl zúčastnit. Nezanevřel na svůj rodný kraj, i když
v době, kdy rozhodoval co se svým životem, mu tehdejší společnost neumožnila splnit jeho velký sen – stát se malířem.
Jeho rozhodnutí bylo silné, ale pro lidi
jako byl Laďa neuskutečnitelné. Byl hodně věřící člověk a své přesvědčení netajil. Často se dostával do konfliktu s oficiální ideologií. Jeho šance byla takřka
nulová. Když začátkem 80. let přichází
normalizace, Laďa se definitivně rozhodl

pro emigraci. Byla to dobrá volba. Díky
mnoha dobrým lidem, díky jeho pracovitosti, píli, talentu, díky jeho ženě Běle
a také díky audienci u papeže a apoštolskému požehnání od papeže Pavla VI.
se podařilo Laďovi v té obrovské záplavě umělců prosadit nejen ve Francii, ale
v celém světě.
A tak se stal ten kluk Schovancůj, z malé
dědiny ze Strážovic, slavným malířem.
Laďo, děkujeme.

Jitka Válková

KNIHA O JANO KÖHLEROVI
UDÁLOST ROKU 2019
Koncem kalendářního roku se stává,
že si často připomínáme nejdůležitější
události uplynulého období. Některé se
vám zapíší hluboko do paměti, rádi si je
připomínáte, rádi je sdělujete ostatním.
A tak mi dovolte, podělit se s vámi o jeden z nejkrásnějších zážitků roku 2019.
Přesně 28. ledna 2019 v Arcibiskupském
paláci v Olomouci, který je od 16. století
až dodnes sídlem olomouckého arcibiskupa, se konal křest knihy, která nese název „Jano Köhler“.
Knižní zpracování Köhlerova života a díla
doposud chybělo. Došlo sice k několika
záznamům a byly vydány brožované publikace, které se vždy vázaly k různým
výročím Jano Köhlera.
22

Ale až z iniciativy PhDr. Karla Antonína
Kavičky, který působil na Arcibiskupství
jako kancléř, později jako vedoucí Arcidiecézního archívu v Olomouci a vydal
řadu publikací týkající se hlavně dějin
církevního umění, se uskutečnilo něco,
v co jsme ani nedoufali. Tato kniha byla
vydána u příležitosti 145. výročí narození akademického malíře Jano Köhlera. Jde o zpracování té nejvýznamnější
části jeho tvorby. Spoluautorství přijali akademičtí sochaři manželé Vojtěch
a Passionária Paříkovi a Mgr. Silvie Malíková. Všichni jmenovaní autoři poukázali na rozsáhlost a význam Köhlerova díla.
Jeho umění daleko překročilo regionální
hranice. V oboru fresky, sgrafita a zejména keramické mozaiky ho znalci umění
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označují za umělce světového jména.
Rezidence, ve které křest této knihy
probíhal, je nejvýznamnější palácovou
stavbou ve městě. Vstupní hala, hlavní
schodiště a další prostory paláce vyzdobil Jano Köhler svými sgrafity a freskami.

Stopa Köhlerova rukopisu je tady vidět
na každém kroku. Křest knihy probíhal
na tom nejsprávnějším místě a za účasti té nejpovolanější osoby Mons. Jana
Graubnera, arcibiskupa olomouckého.
Tento akt byl pro mě a určitě i pro ostatní
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pozvané nezapomenutelným a silným
emociálním zážitkem. Velký a skromný
umělec se dočkal uznání, kterému bylo
v minulosti tolik let odepíráno.
Jitka Válková

ŽÍT ŽIVOT V HARMONII
– MGR. PETRA STRMISKOVÁ
Stále častěji se mi stává, že se na mne
obracejí lidé s myšlenkou, kdo tedy
vlastně může za naše zdraví? Kdo je zodpovědný za naše zdravotní problémy,
na koho se máme obracet, když potřebujeme řešit své potíže? Jak správně volit cestu ke zdraví v dnešním moderním
světě přehlceného spoustou informací?
Každý z nás se denně rozhodujeme, jak
nakládáme se sebou, se svým zdravím,
jakou stravu jíme, kolik máme pohybu
a jak se necháváme ovlivňovat svými
emocemi. Každý z nás je zodpovědný
za své zdraví zcela sám, nikdo jiný. Možná se vám to nelíbí, ale je to tak a jinak
to nebude! Ale máme svobodnou volbu
rozhodnout se, jakou cestou se dáme.
Zda cestou prevence nebo až následného řešení potíží, zda návratem k přírodním zdrojům nebo pouhou chemií. Nic
není dobře, nic není špatně, vše je v pořádku. Vybíráme si sami, ale poté je zodpovědnost také na nás samotných.
Žít život v harmonii těla, ducha i duše
je snem každého z nás. Pojďme se
poohlédnout za jednou z cest harmonického života.
Čínská medicína je dědictvím starověké Číny, které přežilo několik tisíciletí.
Všechny metody vycházející z čínské
medicíny jsou založeny na přesném poznání toho, jak organismus, jeho orgány
a části fungují v normálním stavu, jak
vznikají chorobné změny, jaké jsou jejich příčiny, jak se projevují, jakým způsobem a proč je možno je odstranit.
Tedy obrovským množstvím vědomostí
a znalostí, které jsou shrnuty v základní
teorii čínské medicíny. Patří mezi komplexní systémy lékařského myšlení, které umožňuje nalézat odpovědi na zdravotní problémy, se kterými se setkáváme
v dnešní moderní společnosti.

Učení čínské medicíny je rozděleno
na několik oblastí.
Učení o jin-jangu a pěti prvcích objasní základní principy a mechanismy celého světa, který je tvořen z čchi, prapůvodní substance-energie, skládající se
z jinu a jangu, dvou protikladných, avšak
v sobě obsažených a spojených složek.
Učení o vnitřních orgánech je dalším
učením čínské medicíny. Zabývá se činností a funkcemi jednotlivých orgánů
těla, objasňuje jejich vzájemné vztahy,
jak jsou na sobě závislé a také propojenost s vnějším okolím. Rozdělujeme je
na tři skupiny – pět orgánů cang, šest orgánů fu a zvláštní orgány fu.
V učení o čchi, krvi a tělních tekutinách je objasněn původ, tvorba, funkce
a vzájemné vztahy těchto pro život nepostradatelných tekutin a jejich spojitost s vnitřními orgány.
Neméně známou a používanou metodou je učení o síti drah, které vysvětluje systém drah oběhu čchi, funkce drah,
spojitosti s orgány a odraz chorobných
stavů. Dráhy jsou velmi důležité, protože
jsou propojením těla funkčně, informačně, živinami, fyziologicky i patologicky.
Proto je jim věnována velká pozornost.
Zákonitosti učení o jin-jangu
Veškerá energie světa je rozdělena
na energii jin a jang. Mají úplně opačné
vlastnosti, ale přitom je od sebe není možno oddělit, neboť v jednom je obsažen
i zárodek druhého. Obě síly působí proti
sobě, ale zároveň usilují o rovnováhu.
Jang je tvořivý, mužský princip, aktivní
sluneční energie, je to život, světlo, teplo, pohyb, utváření a ničení. Jde o energii, která přetváří svět. Naopak jin je pasivní, ženský princip, odražená měsíční
energie. Je to tma, noc, chlad, útlum,

stabilizace a klid. Jde o energii, která je
přetvářena jangovým tvořivým procesem. Vzájemné působení mezi energií
jin a jang je charakterizováno čtyřmi
principy, které jen lehce uvedeme a objasníme.
Prvním principem je vzájemná závislost,
což znamená, že protiklady jsou jednoznačné. Bez noci není den, vedle radosti
přichází smutek, vedle chladu existuje
teplo. Harmonická rovnováha dvou protikladných energií se znázorňují v Božské monádě, kde jsou jin a jang spojeny
v jedno a jsou zcela vyrovnané. Druhý princip je zápas protikladů. Svět je
a bude stále plný protikladů a boje mezi
nimi. Třetím principem je prolínání, které vidíme ve formě zakřivení na monádě. Symbolizuje, že mezi protiklady není
vyhraněná hranice. Není ostrý přechod
od denního světla ke tmě i ranní světlo jemně tlumí noc. V každém jangu je
trochu jinu a naopak. V nejtemnější noci
je vždy trocha světla, abychom uviděli,
co je v naší blízkosti a v nejjasnější den
najdeme stín, kde bychom si mohli odpočinout. Posledním čtvrtým principem
je vzájemná přeměna, která je nejen
užitečná, ale dovoluje i zachovat zdraví
a sílu. Pochopení principů jinjangových
přeměn, jejich příčin a zákonitostí je
základem pro pochopení teorie čínské
medicíny. Dvě složky čchi (jin a jang)
jsou v neustálém pohybu a vytvářejí nekonečné podoby existence.
Jin a jang v těle
Nyní již pro nás bude jednoduché sledovat konkrétní rozmístění v rámci těla.
Povrch patří k jangu, vnitřek k jinu. Horní polovina těla je jangová, spodní je jinová. Levá polovina těla je jang a pravá
je jin. I vnitřní orgány rozdělujeme na jinové a jangové. K jinu patří pět orgánů
cang (játra, slezina, srdce, plíce, ledviny), k jangu náleží šest orgánů fu (žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo,
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močový měchýř a trojitý ohřívač). Podle příslušnosti k jin a jang se dělí i dráhy
jednotlivých orgánů, jimiž proudí čchi
do celého těla. Hlavní dráhy jsou všeobecně jinové. Jangové jsou všechny
drobnější odbočky a spojnice. Také čchi
je jang a krev je jin. Ale čchi dále může
být ochranná, která je na povrchu a proto je jangová, zatímco vyživující čchi
uvnitř těla je jinové povahy. A protože
již víme o všech zákonitostech přeměny energie jin a jang, tak víme, že i v těle
jsou v různých podobách, záleží vždy
na tom, v jakých konkrétních souvislostech uvažujeme. I veškeré funkce v těle
se řídí těmito zákonitostmi. Proto vzájemný soulad jinu a jangu je nejdůležitějším principem pro zachování normálních životních funkcí.
Rovnováha mezi jinovou a jangovou čchi
v těle je nazývána normální čchi (čeng-čchi), při rozladění jde o škodlivou čchi (sie-čchi). Zdravotní stav je odrazem stálého
boje a vyvažování mezi normální a škodlivou čchi. Když jin a jang v orgánech nejsou v rovnováze, vznikají nemoci. Rovnováha jinu a jangu může být porušena
několika způsoby. V případě nadbytku
obou složek, mluvíme o plnosti, jestliže je nedostatek čchi a normální čchi je
oslabená, jedná se o prázdnotu. Jeli porušen poměr jinu a jangu, projeví se horkostí nebo chladem a to dvěma možnými
způsoby, buď je přeplněna stejná složka
nebo je prázdnota protějšku. Nemoc je
chápána jako proces, jehož kořínky lze
vystopovat dříve, než opravdu propukne
jeho závažná fáze.
Aby se energie jin a jang mohly projevit, potřebují hmotu. Tu představuje pět
na sobě závislých, protikladných i dopl-

ňujících se prvků v cyklu života, kterými
jsou: Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.
Pět prvků je hmotou jinu a jangu. Jin
a jang je energií pěti prvků. Energie bez
hmoty by se nemohla ustálit a hmota
bez energie by se nemohla pohybovat.
Učení o pěti prvcích je odkazem, jenž je
anonymní, hotovou a dovršenou moudrostí z dávných věků. My se nad moudrostí můžeme jen zamyslet, pochopit ji
a využít ke svému zdraví a spokojenému
životu.
Učení pěti prvků je propracovaný velký systém, na kterém je krásně vidět
čínský smysl pro pozorování a propojování. Ke každému prvku náleží světová
strana (kromě čtyř nám známých, je to
i střed) a dále chuť, roční období, barva,
orgány, city a některé další charakteristiky. V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím pěti základních orgánů (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny). Každý
z nich má svůj jangový protějšek, s nímž
je funkčně spojen, leží na drahách, kterým říkáme meridiány. Ve vztahu k lidskému tělu je ke každému prvku přiřazen jeden pár orgánů. Jeden z nich je
dutý (jangový) a druhý je plný (jinový).
Pět prvků má mezi sebou vzájemnou
propojenost, provázanost a je ve vzájemných vztazích. Ve vztahu ke koloběhu života znamená Dřevo zrození, Oheň
dospělost, Země zralost, Kov stárnutí
a Voda umírání. Ve vztahu k ročním obdobím chápeme Dřevo jako jaro, Oheň
jako léto, Zemi jako babí neboli pozdní
léto, Kov jako podzim a Vodu jako zimu.
Pět prvků vytváří uzavřený kruh, v němž
každý prvek ovlivňuje všechny ostatní a podílí se na udržování rovnováhy
nutné pro normální činnost systému.
Vzájemné vztahy jsou
čtyři – vzájemné rození, vzájemné ovládání,
vzájemné podmaňování a vzájemné ponižování.
Vztah rození, v němž
platí vztah "rodí mne"
prvek
předcházející
a "já rodím" prvek následující. Nazývá se
i vztahem matka-dítě.
Dřevo rodí oheň – dřevo je teplé povahy a při
tření vzniká oheň, dřevo je navíc i potravou
pro oheň. Oheň rodí
zemi – oheň je horký,
spálí dřevo, zůstane po-
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pel a tím vytváří zemi. Země rodí kov –
zdrojem kovu jsou rudy získané ze země.
Kov rodí vodu – při vysokých teplotách
kov kapalní, v kovových nádobách se
pára sráží ve vodu. Voda rodí dřevo –
voda dává vláhu rostlinám a umožňuje
tak jejich růst.
Vztah ovládání platí vždy mezi každým
druhým prvkem a říká: "ovládá mne"
a "já ovládám". Nazývá se i vztahem
vzájemného překonávání či přemáhání,
což znamená ovládání přílišnosti. Dřevo ovládá zemi – stromy využívají zemi
ke své výživě, drží ji kořeny. Voda ovládá oheň – oheň zasažený vodou uhasíná. Země ovládá vodu – země zadržuje
vodu. Oheň ovládá kov – může jej roztavit. Kov ovládá dřevo – kovová sekera
nebo pila štěpí dřevo.
Vztah podmaňování platí mezi stejnými dvojicemi prvků a ve stejném pořadí
jako u ovládání. Představuje však jeho
přílišné, neúměrné zesílení. Tento vztah
nastává, je-li podmaňující prvek příliš
silný, nebo podmaňovaný prvek příliš
slabý.
Vztah ponižování opět platí mezi stejnými dvojicemi prvků jako u ovládání,
avšak v obráceném směru. Ponižuje prvek, který se vzepřel proti tomu, že má
být ovládán. Dřevo ponižuje kov, kov ponižuje oheň, oheň ponižuje vodu, voda
ponižuje zemi, země ponižuje dřevo.
Stará čínská medicína kladla hlavní důraz na prevenci. Léčit nemoc až propukne je podle slov čínského klasika velmi
pozdě, jako: „začít kopat studnu, až když
jsme žízniví“. Je možno tedy čínskou medicínu chápat jako návod k životnímu
stylu, zdravovědu, která vysvětluje příčiny nemoci proto, aby ukázala na způsoby předcházení nemocem. Proto znalosti o udržení jinu a jangu v rovnováze
nás povedou k pevnému zdraví a spokojenosti v životě. A to určitě za trochu
studia stojí.
Na konec jen malé připomenutí. Základem našeho zdraví je preventivní udržování těla v harmonii, v dynamické
rovnováze. Umění udržovat tuto rovnováhu bylo v čínské medicíně kladeno
na úroveň umění žít, které je potřeba se
naučit. Klíčem je umění rozpoznat to, co
se právě v tomto okamžiku s naším organismem děje. Přeji vám život v harmonii.
Mgr. Petra Strmisková
Zdravověda Petry Strmiskové
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VZPOMÍNKY
Před 20 lety jsme začínaly nesměle, jen
tak pro radost, jen tak pro zpříjemnění
života, a nakonec z toho našeho vzpomínání a zpívání vznikl ženský sbor s příznačným názvem Radost. Nebyly to jen
písně našich předků, ale skládaly jsme
si vlastní texty, hlavně k různým domácím příležitostem a těch bylo nespočet.
Vzpomenu alespoň některé – vánoční koncerty, 140. výročí narození akad.
malíře Jano Köhlera, akce pro seniory
v Kyjově. Náš sbor dostal příležitost vystupovat i přes pole ve Ždánicích nebo
v Želeticích na vánočním koncertu. Samozřejmě jsme doprovázely zpěvem na
poslední cestě strážovské občany. Je na
co vzpomínat! S úctou vzpomínáme na
kamarádky, které již nejsou mezi námi, a
za pěkné chvilky s nimi děkujeme.

dání, které uplatnil jako kapelník, učitel
hudby, byl pořadatelem kulturních akcí
v obci – hody, dožínky, divadla, byl textařem i skladatelem. Začal psát knihu
o významných událostech v obci. Co
je obsahem této knihy, ve které já nyní
pokračuji? Přední místo zde zaujímají
významní lidé, jejich příběhy, jejich pří-

nos pro obec. Nechybí události týkající
se 1. i 2. světové války, význam legionářů, nespravedlivé procesy v padesátých
letech. I dnes je ještě co doplňovat. Přeji
všem Stražovjákům stále dobrou náladu
a hodně zdraví.
Alena Slabáková

V mém pokročilém věku je vzpomínání
již na místě. Často se ve vzpomínkách
vracím k mému otci Bohumilu Judasovi. Jeho velkou zálibou bylo psaní. Byl
dopisovatelem do různých časopisů,
byl kronikářem obce v letech 1932–45,
zapisovatelem na OÚ. Měl hudební na-
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