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Obec Stráovice

sjezd rodákù
a oslava 875 let od zaloení obce
4. a 6. srpna 2006

Váení spoluobèané,
dostává se Vám do rukou
zpravodaj naí obce, ve kterém
je shrnuta nae práce za uplynulé
volební období.
Pøi sestavování spoleèného
programu a jeho realizace jsme
se snaili zachytit vechny sféry
ivota obce a jeho obyvatel. Jedná se o budování infrastruktury,
kulturnì spoleèenského areálu,
opravy høbitova, péèi o mláde,
dìti a dalí oblasti, které mají
vliv na rozvoj naí obce. Jednotlivé akce budou pøipomenuty
uvnitø tohoto èasopisu.

Myslím, e se nám podaøilo
v naí obci udìlat kus poctivé
práce.
Nejvìtí kulturní akce za posledních 25 let v naí obci
probìhla letos v srpnu. Oslava
875 let od zaloení obce spojené se sjezdem rodákù. Chtìl
bych podìkovat vem, kteøí se
zapojili do této nároèné akce,
její výsledek urèitì zhodnotí
kadý obèan sám.
Samozøejmì se vyskytly
vìci, které se nám nepodaøily
(nìkteré obsahové vìci v knize),
za co se dotyèným omlouváme.
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Reakce na toto téma jsou také v tomto
èasopise a jsou jak záporné, tak i kladné.
Doufám, e velká vìtina lidí ocení dlouhodobou práci vech, kteøí se na tìchto oslavách podíleli. Nikdo z nás není profesionál,
ale vichni se snaili, aby oslavy probìhly
co nejdùstojnìji, i kdy nám nepøálo poèasí.
Blíí se volby do obecního zastupitelstva. Vem naim spoluobèanùm pøeji astnou ruku pøi volbì nových zastupitelù.
Èlenùm konèícího zastupitelstva chci podìkovat za podporu a pomoc pøi uskuteèòování vech investic, oprav a rekonstrukcí v naí
obci.

Stejné uznání patøí i vem naim spoluobèanùm, kteøí pøijali nae zámìry, projevovali trpìlivost v mnoha obtíných
situacích.
Jejich dùvìra a povzbuzení, nìkdy i slova
uznání nám umoòují pøekonat pesimismus
nespokojených. Ne vechno bylo dokonalé,
ne vechno se zdaøilo  stejnì jako v ivotì
kadého z nás.
Vìøím, e spoleèným úsilím a vzájemným pochopením budeme pokraèovat
i v následujícím volebním období, abychom
naí obec mìli stále krásnìjí.
MVDr. Vladimír dánský - starosta obce

Co se událo v naí obci v letech 2003 - 2006
Výdaje za rok 2003
1. Výstrané osvìtlení pøechodu pro chodce u koly
2. Høitì - opìrná zeï
- lesní pozemky, geometrické plány,
- smìnná smlouva, vynìtí z lesní pùdy
3. Ozelenìní areálu
4. Nová poulièní svìtla (záøivky) v boèních ulicích
5. Rekonstrukce místního rozhlasu poloviny obce
6. Osvìtlení høbitova a jedné ulice
7. Nákup majetku- èerpadlo
- bezdrátový mikrofon
- vysouvací ebøík
- trampolína
- ping-pongový stùl
- rozkládací stoly, lavice

21.000,- Kè
131.500,- Kè
33.934,- Kè
25.000,- Kè
18.000,- Kè
68.000,- Kè
109.822,- Kè
13.500,- Kè
10.120,- Kè
4.399,- Kè
3.400,- Kè
5.490,- Kè
49.574,- Kè

celkem

493.739,- Kè

Kulturní akce v roce 2003
1.2. Makarní ples
8.2. Dìtský karneval
16.2. Beseda s dùchodci
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16.3. Vítání dìtí do ivota

26.7.
Letní noc
9.,10. 8. Krojované hody

20.4. Ochutnávka vín
1.5. Oslava Dne matek
25.5. Divadlo - návtìva Státního divadla
v Brnì. Praský divadelní soubor Karlín
 Za zvukù hudby
7.6. Den dìtí

16.8.

14.9.
8.11.
22.11.
21.12.

Slovácký rok

Beseda s dùchodci
Taneèní zábava
Kateøinská zábava
Vánoèní zpívání

Výdaje za rok 2004
1. Rekonstrukce veøejného osvìtlení
2. Rekonstrukce místního rozhlasu  druhá èást
3. Zmìna územního plánu
4. Oprava havarijního stavu kanalizace
5. Termoregulace topení ve kole
6. Malování školy
7. Výmìna osvìtlení ve kole
8. Splátka úvìru
Celkem

400.000,- Kè
68.000,- Kè
80.000,-Kè
150.000,- Kè
200.000,- Kè
67.000,- Kè
25.000,- Kè
560.000,- Kè
1 550.000,-Kè

Akce z jiných zdrojù
1. Rekonstrukce vodovodního øádu
2. Rekonstrukce silnice I. tøídy

1,6 mil. Kè
15 mil. Kè

hradí VaK Hodonín
hrazeno z fondù EU
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Kulturní akce 2004
17.1.
7.2.
14.2.
15.2.

Myslivecký ples
Makarní ples
Dìtský karneval
Beseda s dùchodci

7. a 8.8. Krojované hody
28.8.
Tradièní selost lidu  Mikroregion
BABÍ LOM
26.9.
Vítání dìtí

20.11.
19.12.
20.2.
29.2.
11.4.
23.5.
17.7.
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kolení øidièù
Divadlo Mahenovo divadlo v Brnì
- Lucerna
Ochutnávka vín
Oslava dne matek
Letní myslivecká noc

Kateøinská zábava
Vánoèní zpívání
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Práce v roce 2005
-

Vydládìní høbitova

235.155 Kè

-

Pasport dopravního znaèení
9.401 Kè
Nákup stromkù a zalesnìní Lùèek - spolupráce s MS Stará Hora
4.401 Kè

-

Zmìna územního plánu
71.400 Kè
Hlavní akce - opravy cest (Ulièka, Kamence, ke Stavìicím
1 200 000,- Kè

Kulturní akce 2005
15.1. Myslivecký ples
4.2. Makarní ples
11.2. Dìtský karneval
9.4. Muzikál  Divadlo Broadway u Prané
brány v Praze - TØI MUKETÝØI.
8.5. Oslava dne matek
21.5. Malé hody  salátové  SDH uspoøádal
Malé hody
25.6. Sportovní den - TJ Sokol Stráovice
uspoøádala sportovní odpoledne ukonèené veèerní taneèní zábavou u pøíleitosti
65. výroèí zaloení

16.7. Letní myslivecká noc  MS  Stará
hora Stráovice uspoøádalo Letní mysliveckou noc se zvìøinovými specialitami.
6.8. Malé hody
27.8. Tradièní selost lidu  Mikroregion
BABÍ LOM uskuteènil pro obyvatele
mikroregionu selost na kopci Babí lom.
26.9. Vítání dìtí
5. a 6.11. Krojované hody
26.11. Kateøinská zábava
18.12. Vánoèní zpívání
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Práce v roce 2006
-

Oprava chodníkù

-

Poèítaè a kopírka - internet do knihovny
82.000,- Kè
Znaèky v obci
50.000,- Kè

-

-
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920.000,- Kè

-

Oslavy 875 let a sjezd rodákù
237.000,- Kè

-

Lednièka
Nové stoly do sálu

Projekt èistièky
62.000,- Kè
Sekaèka
22.700,- Kè
Oprava hlavního pomníku na høbitovì
53.550,- Kè

6.990,- Kè
60.000,- Kè
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Kulturní akce v roce 2006
14.1.
18.2.
24.2.
16.4.
4.-6.8.
4.11.
25.11.

Myslivecký ples
Makarní ples
Beseda s dùchodci
Kot vína
Oslavy 875 let a sjezd rodákù
Hody
Kateøinská zábava

875 let od zaloení obce
a sjezd rodákù

Dìkujeme vem sponzorùm, kteøí pøispìli na zdárný prùbìh tìchto oslav.
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Reakce na oslavy 875 let od zaloení obce
Pøipomínky k obsahu knihy Obec Stráovice
Na Obecní úøad ve Stráovicích se písemnì
obrátili se svými pøipomínkami k obsahu knihy
paní Ludmila Horáková, starostka obce v letech
1990 a 1998, a RSDr. Miroslav Holeèek, poslanec a zastupitel ve 4 funkèních obdobích.
Výtka se týkala statì publikace Obec Stráovice VI./9  KOLA. Spoleèná pøipomínka kritizuje, e v této èásti není ani zmínka o osobách
stráovských uèitelek a uèitelù. A ji se to týká
øeditelek mateøské koly paní Blakové a paní
Bártové nebo øeditelù a uèitelù základní koly pana
Vojtìcha maka, Mgr. Josefa Valy a Mgr. Karly
Bravencové. Za nejvìtí chybu vak spoleènì
povaují, e v knize není ani zmínka o skuteèné
osobnosti naí obce, øídícím panu Janu astném.
Paní Horáková proto poádala o seznámení
obèanù se svým dopisem ve Zpravodaji za rok
2006 a zapsání své pøipomínky do obecní kroniky.
Já osobnì jsem vyslovil v dopise i na jednání
zastupitelstva poadavek, aby se za toto opomenutí zastupitelstvo omluvilo vem výe uvedeným
osobám a zvlátì pak rodinì Mgr. Jany Kolajové. Chybu, která se ji stala, nelze vzít zpátky, lze
ji jen zmírnit omluvou.
Ve výètu chyb by se dalo pokraèovat. Ve stati
zemìdìlství, kterou jsem napsal, schází èást, která pojednávala o pøípravách, zaloení a prvních
letech èinnosti JZD Stráovice.
Ve svém pøíspìvku jsem se pokusil ukázat,
e od zruení nevolnictví nebylo sloitìjího

a bolestnìjího období v ivotì sedlákù, domkaøù a kovorolníkù, ne kdy dávali generacemi zvelebovanou pùdu, stroje a dobytek do
spoleèného. Dnes je ji pouze souèástí historie,
e stráovské drustvo patøilo na Kyjovsku
a v celém okrese Hodonín, k nejlépe prosperujícím. A to i zásluhou naich spoluobèanù, pana
V. Kolaji, J. Výlety, otce a syna Kuèerových
a vech svých èlenù.
Za podobnou chybu, je podle mého názoru, mono povaovat i malou pozornost období
40 let do roku 1990. Z tohoto dùvodu jsem zastupitelstvu obce navrhl umístit kroniku
na internetové stránky Obce Stráovice.
-

Závìrem svého pøíspìvku chci zdùraznit:
výtvarné provedení a význam publikace vysoce pøevaují nad chybami
vystoupení naich spoluobèanù a dìtí nemìlo,
jak se dnes populárnì øíká, chybu
výstava ve kole svojí úrovní pøekvapila i profesionály
podìkování patøí vem, kteøí se jakkoliv podíleli na pøípravì a prùbìhu oslav.

Kdo se o nic nepokusí  ten nic nedokáe,
kdo nic nedìlá  ten nic nepokazí. Nejjednoduí ze veho je kritizovat. Doufám vak,
e mùj pøíspìvek nebude takto pochopen.
Nebyl tak rozhodnì mínìn.
RSDr. Miroslav Holeèek

Kopie dopisù - jak záporných, tak kladných
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Kopie emailu

Slovo na závìr
Jetì jednou bych chtìl podìkovat za spolupráci v uplynulém volebním období a za kus odvedené práce pøi oslavách 875 let od zaloení
obce a sjezdu rodákù.
Nae obec je souèástí Mikroregionu BABÍ
LOM, DSO Severovýchod. V roce 2005 bylo
DSO Severovýchod zadáno zpracování studie
obchvatu Mìsta Kyjova od Bzence a po aroice. Zároveò byl proveden prùzkum mnoství
projídìjících vozidel po silnici I. tøídy è. 54.
Po vyhodnocení výsledku bylo obcím sdìleno Øeditelstvím silnic a dálnic a Jihomoravským krajem, e tato akce není zaøazena v generelu
Jihomoravského kraje, protoe zatím není
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ani vyøeeno napojení na silnici I/55 u Bzence.
Pro nai obec je v následujícím volebním období nutné vybudovat kanalizaèní koncovku, bez
které nám nebude povolena realizace výstavby
rodinných domkù v lokalitách urèených územním plánem. Nadále bude nutná dobrá spolupráce s organizacemi v obci a podpora investièních
i neinvestièních akcí.
Pøeji vem spoluobèanùm, aby jejich volba
nového zastupitelstva byla rozumná, bez emocí,
aby nai obec vedli ti, kteøí jsou ochotni obìtovat
pro blaho obce svùj volný èas a energii.
MVDr. Vladimír dánský - starosta obce

