Informace
obèanùm
obce
Kulturní akce
za rok 2008
str. 4-6

Draní peøí
v Centru
str. 8

Váení spoluobèané,
Rok s osmičkou na konci je
minulostí. Stojíme na prahu
roku 2009 s očekáváním .
Mnozí z nás, ohlédneme−li se
zpět, by možná něco udělali
lépe, ale už to nejde. Tento
rok bude jistě pro účely složi−
tější z pohledu celosvětové fi−
nanční krize.
V roce 2008 jsme měli
největší akci úpravu tělocvič−
ny ve škole (vybourání stěny
od jídelny). Další byl projekt
na ČOV Strážovice, Stavěši−
ce. Pro snížení energetické
náročnosti školy jsme si ne−

chali provést energetický
audit a projekt na zateple−
ní školy a kompletní výmě−
nu oken a dveří.
V letošním roce budeme
žádat o dotace na vybudo−
vání ČOV Strážovice, Sta−
věšice, dále na zateplení
školy. Po mnoha urgencích
se v letošním roce prove−
de rekonstrukce vodovod−
ního řádu v ulici na
Stavěšice. Další akcí bude
vybudování plynovodu
v trati Za humny pro no−
vou zástavbu.
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Věřím, že se nám podaří i přes fi−
nanční krizi získat nějaké dotace.
Jak jistě všichni víte , firma MSO ser−
vis Kyjov vybudovala u nás bytový dům
s 26 byty. Doufám, že se byty brzy na−
plní a přibude nám spokojených oby−

vatel, hlavně dětí do školy a školky.
Přeji Vám v tomto roce hodně zdra−
ví, štěstí a pevné nervy.
MVDr. Vladimír Ždánský − starosta obce

Svoz domovních odpadù

Pro rok 2009 zastupitelstvo rozhodlo ponechat platbu za uloení a svoz odpadu ve stejné
výi jako v roce 2008, tj. 420,- Kè na jednu osobu a rok.
V letoním roce dolo ke zmìnì fakturace
za odpady. Platba za odpady bude rozdìlena
na dvì poloky. Za uloení odpadu na skládce
a odvoz odpadù. Platba za uloení na skládce,
byla zákonem navýena na 500,- Kè za 1 tunu.
Obec bude kadý mìsíc platit podle skuteèného
mnoství uloeného odpadu. Dvakrát za rok pak
bude platit za svoz odpadù.

Aby to vak nebylo jednoduché, kadá poloka bude zdanìna jinou sazbou DPH.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e pokud budou platby za uloení a svoz odpadu vyí ne
vybraný poplatek od obèanù, pro letoní rok
rozdíl ( zvýenou èást) doplatí z rozpoètu obce.
V letoním roce si velké mnoství lidí bere
dvì známky na popelnice, tzn. e produkují více
odpadu. Jeliko EKOR bude vekerý odpad
z obcí váit (platba bude podle mnoství),
musíme se pøipravit, e v pøítím roce dojde
k podstatnì vyímu zdraení poplatku v naí obci.
Za tøídìný odpad následkem finanèní krize budeme od EKO-KOMU dostávat nií finanèní
èástku. Sbìr kolního papíru bude jetì do
31.5.2009, i kdy nebude zpoplatnìn.
Tøídìní vak musí probíhat i nadále!!!!!

Akce OÚ za rok 2008
- úprava ve kolní tìlocviènì

- projekt na ÈOV Stráovice a Stavìice
- energetický audit koly
- projekt na zateplení a výmìnu oken a dveøí
ve kole

Akce OÚ za rok 2009
- rekonstrukce vodovodu v ulici na Stavìice
- tamté rekonstrukce chodníku
- plynofikace pokraèování øadovek
- dokonèení pøíprav na ÈOV Stráovice
a Stavìice + stavební povolení
- dle dotací zateplení koly
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Základní kola a Mateøská kola Stráovice
24. listopadu 2008 jsem nastoupila jako statutární zástupce paní øeditelky Hany Plaché.
Hned pøi první návtìvì koly mì pøekvapilo,
jak dobøe je kola vybavena a zaøízena. áci zde
mají monost pracovat v pìkném prostøedí, získat zde potøebné vìdomosti a návyky, které budou uplatòovat v dalích letech, a plnì se rozvíjet.
Velkou výhodou je stravování pøímo v budovì
jak pro dìti M, tak i pro áky Z. Jídlo je kvalitní a velmi chutné. kola je udrována v poøádku,
velkým kladem je také tìlocvièna pøímo v budovì.
Velmi prakticky a promylenì je vybudován
areál koly. Ne vechny obce mají venkovní sportovní areál pøímo u koly a rovnì vybavený prostor, kam si chodí hrát dìti z M. Podìkování
patøí OÚ, který jak vidno se o kolu dobøe stará.
áci i dìti M se zapojují i do mimokolní èinnosti. Pod vedením paní uèitelek Petry Trávníèkové, Zdeny Bártové a Vìroslavy Mikliové
pøipravili program na setkání u vánoèního stromku spolu s muským a enským pìveckým sborem. Je to pìkná tradice, která pøivede rodièe
do koly, a dìti mohou pøedvést, co vechno
se nauèily a v èem vynikají.
V listopadu jsme navtívili divadelní pøedstavení v Kyjovì. Pohádka se dìtem líbila.

Se starým rokem jsme se rozlouèili u naeho
vánoèního stromku v budovì koly.Dìti si mezi
sebou rozdaly dárky a také kola pøipravila pro
kadé dítì malý dárek.
Ve ètvrtek 5. února probìhl zápis ákù do první tøídy. Dvì dìti mìly odklad z loòského roku,
nyní jsou zapsáni dva noví prvòáèci. Byli moc ikovní, pøipravené úkoly splnili na jednièku a odcházeli s úsmìvem a malým dárkem.
Ve spolupráci s maminkami jsme pøipravili dìtský makarní karneval,který se uskuteènil 6. bøezna v 15,00 hod. v budovì koly. Dìkuji vem,
kteøí pøispìli do tomboly a tím celou akci obohatili a zpestøili.
Toto mé ohlédnutí za dvoumìsíèním pùsobením na Vaí kole je podìkováním vem, kteøí se
snaí pro kolu nìco udìlat a hlavnì usilují o to,
aby kola ve vesnici vdycky byla, nebo vesnice bez koly je jako tìlo bez due.
PaedDr. Jindra Faiglová

Obecní úøad, Z a M Stráovice dìkují paní
Vorlové (Stráovice è. 5), za poskytnutí daru stolních her pro dìtskou druinu.
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Kulturní komise
Kulturní komise pøi OÚ Stráovice pøipravila
v roce 2008 nìkolik kulturních akcí.
V nedìli 6. dubna 2008 se uskuteènila beseda
s dùchodci. K tanci a poslechu hrál p. Miroslav
Fridrich, spolu s ním zpíval starosta p. Vladimír
dánský. Odpolední program svým zpìvem zpestøil stráovský muský sbor. Velký ohlas mìlo také
vystoupení enského sboru, který pøedvedl svatební zvyky a zazpíval stráovské svatební písnì.
První srpnová sobota patøila okurkovým hodùm. Pøi této pøíleitosti pøipravila kulturní komise I. ochutnávku okurkù, kvaákù, zavaøených
okurkù a salátù. Vystaveno bylo 50 vzorkù poskytnutých stráovskými obèany. Hosté mohli
ochutnat kvaáky obyèejné, letní èesnekáèe, zavaøené okurky klasické nebo s feferonkou, dále
okurkové saláty s èesnekem, se smetanou, s jogurtem a zazikou, míchané saláty s koprem, oreganem, vánoèní salát a zavaøené cukety. K tanci
a poslechu hrála DH Sobuláci. koda, e se hodù
zúèastnilo pouze 80 lidí.

31. kvìtna 2008 uspoøádaly èlenky kulturní
komise dìtský den. Stráovské dìti tak mohly
strávit odpoledne na divokém západì. Soutìily v rùzných disciplínách
a za získané stráovské dolary si v baru kupovaly sladkost nebo hraèku. Dalí
poutavou èinností pro malé
i vìtí indiány a kovboje
bylo malování na trièka. Zájem byl tak velký, e se kulturní komise rozhodla
pøipravit malování na textil
i v roce 2009.
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28. záøí 2008 uvítal starosta obce 8 nových
obèánkù, èlenky kulturní komise pøedaly rodièùm
a jejich dìtem drobné dárky. V programu dále
vystoupily dìti Z a M Stráovice.

20. záøí 2008 do naí obce pøijeli èlenové zastupitelstva z druební obce Osuské. Po oficiálním pøijetí a procházce obcí byli hosté pozváni
na besedu u cimbálu s CM Babí lom. Bìhem vydaøeného veèera také zazpíval muský sbor
ze Stráovic.

Na první adventní nedìli pøipravila kulturní
komise prodejní výstavu vánoèních ozdob, perníkù, ale i jiných výrobkù stráovských obèanù. Jako
hosté byli pozvání p. Jaromír Koke - mistr ÈR
ve floristice, p. Jiøí Kostiha ze Sobùlek, známý
nejen v naem kraji svými vyøezávanými betlémy
a p.M. Kostihová ze Sobùlek - výrobky z pedigu.
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Poslední akcí roku 2008, na které se kulturní
komise podílela, bylo zpívání u vánoèního stromku. Ji tradiènì vánoèní písnì a koledy zpívali áèci
Z a M Stráovice, muský a enský pìvecký
sbor. Pro zahøátí divákù i uèinkujících bylo podáváno svaøené víno a èaj.

Dalí kulturní akce v obci:

12. ledna

Tato akce byla velmi úspìná a bìhem odpoledne si výstavu prohlédla spousta návtìvníkù
nejen z naí obce. Podìkování patøí vem, kteøí
se na výstavì podíleli, své výrobky na výstavu
pøipravili a také názornì pøedvedli jejich výrobu.

Myslivecký ples - poøádalo Myslivecké sdruení  Stará hora Stráovice
19. ledna
Makarní ples  poøádala TJ Sokol Stráovice
23. bøezna Místní ochutnávka vín  poøádal Sbor
dobrovolných hasièù Stráovice
11. kvìtna Den matek  poøádala Základní kola
a Mateøská kola Stráovice ve spolupráci s Obcí Stráovice
8. listopadu Tradièní krojované hody  poøádala
Obec Stráovice ve spolupráci
s mládeí
22. listopadu Kateøinská zábava - poøádala Obec
Stráovice ve spolupráci s mládeí

Tøíkrálová sbírka v naí obci

Oblastní charita Hodonín a farní charita eletice dìkují vem obèanùm Stráovic za pøíspìvek do Tøíkrálové sbírky ve výi 11.105,-Kè.
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Stráovské hody
kolik papírù se ji o nich popsalo. Tento
rok se uskuteènily ve dnech 7.-9.listopadu 2008.
Hody, to ale nejsou jen kroje, lidové zvyky, cukroví a zábava. Je to pøedevím dlouhá cesta plná
pøíprav, která sahá a do mìsíce záøí, kdy se krojovaná mláde musí sejít se starostou a pøedsedkyní kulturní komise, sepsat, co ve je tøeba zaøídit,
pøivést, koupit, objednat. Pøíprava není jednoduchá, protoe krojovaných je málo a ne vdy
se jede na maximum. Po poèáteèních neshodách
se vak podaøí ve vyladit, vyrobit malièky na
rozmarýny, rùe a fábory na výzdobu, pøipravit
leták pro obèany, napsat a rozvést plakáty, nauèit se zpívat tradièní písnièky. Dny do hodù bìí
rychlostí blesku, a nastává tolik oèekávaný den
D, 7.11.2008. Od rána panuje nervozita, krojovaní pøipravují vonièky na vìnec a zdobí sál, zkrátka dìlají ve pro to, aby se ty letoní hody vydaøily.

Co by to ale bylo za hody, kdyby nedávala
irokému okolí vìdìt mája, co se v naí dìdinì
chystá. Ji nìkolik dní pøed hodama je potøeba ji
v lese vybrat, uøíznout, dopravit na Kamence,
odkornit. To zvládnou s bravurou sobì vlastní
stárci s pomocí místních hochù a muù. A kdy
u je mája hotová a pøipravená, zbývá ji u jen
nazdobit a postavit. Ke stavìní máje se schází
mladí i staøí. Mui staví, eny okukují, poslouchají zpìv stráovského Muského sboru a vichni
popíjejí svaøák, který si letos vzali na starost krojovaní. Mája je postavená velmi brzy a bez komplikací. To stárkùm vlije do il optimismus a vichni
se zaèínají tìit na sobotu, hlavní hodový den.
Aèkoli je krojovaný prùvod stanoven a na
desátou hodinu, stárky a stárci vstávají témìø
za kuropìní. Je potøeba uvázat átky, nastrojit

se do krojù, doladit poslední detaily. Stárci
s krojovaným prùvodem se za doprovodu DH
Sobuláci a letos i za plné úèasti Muského sboru
vydávají k hlavní stárce pro své stárky, pro nazdobené klobúky a vonièky. Po nìkolika písních
a spoleèném tanci se prùvod pøesouvá
k obecnímu úøadu, kde u èeká pan starosta. Má
dobrou náladu a hody povoluje. V tu chvíli se
mùe, jak se øíká, zaèít hodovat.. I kdy krojovaní s muzikou musí obejít celou dìdinu a pozvat obèany na hody, co pøi letoním poèasí, kdy
chvílemi lije jako z konve, není zrovna pøíjemné.
I pøesto se ale ve stihne a veèerní hodová zábava s vìncem je u jen tøenièkou na dortu letoních hodù. Sál praská ve vech, lidé zpívají spolu
s krojovanými, tancují a veselí se s takovou vervou, e Sobuláci mnohdy mají problém vùbec zaèít
hrát. Taková nálada plná souznìní na hodech nebyla u nìkolik let. Ne nadarmo se øíká, e ve
zlé je k nìèemu dobré. Letoní detivé poèasí bylo
vykompenzováno a neuvìøitelnou náladou na
veèerní zábavì. Velký dík patøí Muskému i enskému sboru, kteøí splnili své sliby a spolu s DH
Sobuláci vytvoøili náladu vskutku hodnou uznání.
Protoe má ale ve svùj konec, i nae hody se
k tomu svému nutnì pøiblíily. Závìreèný holt byl
hodùm vzdán na slavnostní hodové nedìlní mi,
které se spolu s velkým poètem obèanù zúèastnily vechny stárky, stárci i krojované dìti.
Roku 2008 stárkovali:
Hana Chytilová a Karel Koøínek
Lenka Rauová a Radek Válek
Monika Vráblíková a Jiøí Lua
Lucie Osièková a Radek Lua
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Krojovaná mláde ze Stráovic dìkuje Obecnímu úøadu Stráovice za finanèní podporu hodù,
svým rodièùm za pevné nervy, vem, kteøí kroje
pøipravili, oblékali, vázali átky, vyrobili rùièky,
aranovali vìnec, vyívali zástìrky na Kaèu, muùm, bez kterých by letoní mája poøád stála

v lese, obèanùm, kteøí se zúèastnili hodové zábavy, i vem tìm, kteøí jakýmkoli zpùsobem pomáhali pøi pøípravách a zdárném prùbìhu tradièních
stráovských hodù.
Hana Chytilová  hlavní stárka

Kateøinská zábava
Jako kadý rok, i letos se v naí obci konala
Kateøinská zábava za doprovodu DH Sobuláci.
Letos pøipadlo toto slavné datum na 22. listopadu. Pøípravy u nezabraly tolik èasu jako samotné hody, kroje byly nakrobené ji od hodù, sál
zùstal také nazdobený, vyití zástìrek bylo domluvené. Kvùli malému poètu krojovaných stárek svolala hlavní stárka na pomoc vechny eny
ze Stráovic. Díky tomu se nakonec podaøilo zorganizovat nìco zcela neobyèejného  témìø kadá ena pøila na Kateøinskou zábavu obleèena
do kroje a u zástìrky nakonec zazpívaly tradièní
písnièky nejen stárky, ale i ostatní stráovské eny

vech vìkových kategorií. Nemoné se tak stalo
moným. Dìkujeme.
Ani letos nechybìlo tradièní kradení zástìrky
a dámská volenka. Konal se i tradièní høeb Kateøinské zábavy, kdy se mui pøevléknou za Kaèe,
na scénu pøinesou svou vlastní zástìrku ke kradení a tancují a zpívají kolem ní v enských atech.
Kateøinská zábava vdy patøila mezi nejoblíbenìjí akce. Poslední roky je vak úèast na této
akci minimální. Je to koda, protoe o zábavu na
této akci není nouze. Opravdu ztrácí lidé zájem
se bavit?

Draní peøí v Centru

Koncem mìsíce února se konala v Centru slueb pro seniory akce s názvem ,,Draní peøí, která
je jedním z programù konaných v rámci projektu
Rok na moravském Slovácku. Obyvatelé centra mají monost zavzpomínat si na nejrùznìjí
obyèeje, zvyky jako napø. èepení nevìsty, slovácká svíca, noení do kùta , draní peøí, vaøení
povidel a mnoho dalích.. Do tìchto akcí se mohou obyvatelé centra zapojit aktivnì nebo pasivnì. Velkou mìrou se o skvìlý záitek postaral
18. února enský sbor ze Stráovic , který vystupoval s programem,,Draní peøí a mìl veliký
úspìch. Kromì písní a mluveného slova nechybìla ani akènost, se kterou se eny ze Stráovic
ujaly draní peøí. Poté následovala dodraná, pøi
které se zpívalo a stoly se prohýbaly pod obèer8

stvením. Velkým pøekvapením pro obyvatele centra byly stráovské speciality jako koblíky
s ovocnou pìnou, Hobliny, èi Boí milosti, kterými eny obyvatele pøekvapily.
enský sbor ze Stráovic vystupoval v naem
Centru ji na podzim s pásmem svícových a svatebních písní, které se setkaly s velkým ohlasem
a také nyní s Draním peøí opìt nezklamal. Za
vechny krásné chvíle, které nám eny pøipravily,
jim patøí velké Díky a doufáme, e k nám opìt
zavítají se svou dobrou náladou a podìlí se s námi
o hezké písnì, zazpívané s láskou.
Veliké Díky  a opìt nashledanou.
Obyvatelé Centra slueb pro seniory Kyjov.

Informace obèanùm obce Stráovice

Èinnost muského sboru v roce 2008

Muský sbor Stráovice má 17 èlenù. Pravidelnì se schází na zkoukách 1x za týden.

 4. èervence - Úèast na folklórních slavnostech

V tomto roce jsme mìli 10 akcí:
 6. dubna - Beseda s dùchodci ve kole

 2. srpna - Zpívání na svatbì Emila Novotného

v Damboøicích
 20. záøí - Domácí beseda u cimbálu - druba
s obcí Osuské ze Slovenska
 7. listopadu - Zpívání pøi stavìní máje
 21. prosince -Vánoèní zpívání u stromku

 11. kvìtna - Den matek ve kole
 24. kvìtna - Zpívání muských sborù v eleticích
za úèasti MS Damboøice, MS Archlebov, MS
Vìteøov, MS Stráovice a domácí MS eletice
 1.èervna - Úèast na kosení v zámku Buchlovice
 28. èervna - Zpívání na farní slavnosti
v eleticích
9

Informace obèanùm obce Stráovice

Èinnost SDH Stráovice za rok 2008

V únoru nás opustil nejstarí èlen sboru bratr
Antonín Chromý ve vìku 85 let.Èlenem sboru
byl 62 rokù. Smuteèního obøadu v Kyjovì se
úèastnili 3 uniformovaní èlenové a starosta Svoboda pronesl smuteèní øeè.
O velikonocích probìhl 10. jubilejní roèník
ochutnávky vín,spojený s ochutnávkou pomazánek. Tu zajistily paní Romana Pelikánová a Erika
Petøíèková. Zajistili jsme potitìné kotovaèky
a selo se 120 vzorkù vína.Pomazánek se selo
60 vzorkù z celé vesnice.K tanci i poslechu hrál
Josef Pospíil z Damboøic. Dolo 120 platících
úèastníkù. Byla to nejúspìnìjí ochutnávka vín
v celé historii jeho poøádání.
Dne 10.5.2008 se uskuteènilo tradièní èitìní koupalitì. Úèastnilo se ho opìt 15 lidí.Bylo
zajitìno obèerstvení a koupalitì bylo vyèitìno
v rekordním èase. Je vidìt,e s léty pøibývá praxe.
Pouze nových pracovníkù stále nìjak nepøibývá.
V èervnu pøi pøíleitosti 110. let výroèí zaloení SDH eletice byla uspoøádána okrsková soutì. Sjelo se 6 sborù z naeho okrsku. Pro nás
po loòském prùmìru to dopadlo výbornì.
V poárním útoku s èasem 38 sekund jsme skonèili na 3. místì. Ve tafetì,kterou nae drustvo
bìelo poprvé ve své historii,jsme mìli druhý nejlepí èas 119 sekund. Na prvním dánice, které
mìly soutìní vybavení, jsme mìli ztrátu 7 sekund. Pøítí rok musíme nacvièit nový zpùsob sání
vody a vìøím,e budeme soutìit o zlato.
Zaèátkem záøí nám byl vyhláen poplach.
Za høbitovem se stala dopravní nehoda a nae
jednotka byla povolána na zajitìní úklidu silnice.
Výjezdu se zúèastnili, Fr. Hlaváè, T. Bárta,
R. Mikli, P. Dubný a V. Svoboda. Po pøíjezdu
na místo ji zde byla jednotka ze aroic. Po zapsání pøítomnosti, nás velitel zásahu poslal zpìt,
e má dost svých èlenù. Dùleité je, e i ve vední
den odpoledne, jsme schopni sloit jednotku a
jet k zásahu.
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Dne 27.9.2008.probìhlo ve Stráovicích cvièení na dálkovou dopravu vody 3. okrsku. Cvièení se úèastnilo 6 drustev. I kdy cvièení
probìhlo s rùznými nedostatky, vodu se podaøilo dostat do místa, urèení. Pøi vyhodnocení na
schùzi v Archlebovì se vichni shodli, e se tato
akce bude pøítí rok opakovat,ale jiným zpùsobem. Nebude vyhláen poplach, ale drustva se
sjedou a pod vedením tìch, kteøí u mají s tìmito
cvièeními zkuenosti, se cvièení provede. Vìtina zúèastnìných toto cvièení zaila poprvé.
Toto byla v kostce èinnost naeho sboru. Dále
bych chtìl pøipomenout, e SDH Stráovice byla
poskytnuta dotace 30 000Kè na výzbroj. Bylo
rozhodnuto zakoupit motorové kalové èerpadlo,které by slouilo hasièùm i obci. V únoru bylo
zakoupeno kalové motorové èerpadlo HONDA
20 VTX.
Dìkujeme vem obèanùm, kteøí se zúèastòují
naich kulturních akcí a pomáhají nám tak pøeívat dnení tìkou situaci, ve které se ocitají vechny vesnické spolky. Doufám, e nám zachováte
pøízeò i v roce 2009. Do tohoto roku vám mnoho úspìchù i lepí budoucnost pøeje Sbor dobrovolných hasièù Stráovice.
Svoboda Václav - Starosta SDH
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Myslivecké sdruení STARÁ HORA Stráovice - 2008
Rok 2008 byl velmi teplý a suchý, zima
2007/2008 byla stejnì jako minulá vcelku mírná
a témìø bez snìhové pokrývky. Zvìø pøeèkala
zimu i díky pravidelnému pøikrmování v dobré
kondici. Jarní sèítání zvìøe ukázalo, e kmenové
stavy pro honitbu jsou u zajíce a baanta na plných stavech, u srnèí zvìøe jsou pøekroèeny.

Stejnì jako kadý rok v období nedostatku
potravy MS dbalo na dokrmování drobné srstnaté i pernaté zvìøe a zvìøe spárkaté. V období
sucha byla loni vybudovaná napajedla doplòována vodou. Celkem je v honitbì 5 krmelcù,
7 zásypù, 8 napajedel a 30 slanisek pro zajíce.

krmné zaøízení u Staré hruky
V lednu uspoøádalo MS tradièní Myslivecký
ples. Souèástí byla bohatá tombola, byly nabízeny zvìøinové speciality. Návtìva byla dobrá,
poslední hosté se rozcházeli a v ranních hodinách.
V prùbìhu roku se vyskytovaly v celé zemi silné bouøe doprovázené vìtrnými poryvy síly vichøice. Jedna z nich zasáhla i honitbu ve Stráovicích
a napáchala znaèné kody v lese pidláku. Myslivecké sdruení po dohodì s Obecním úøadem
v letních a podzimních mìsících odstraòovalo
vzniklé vývraty. Pokraèovaly práce na zvelebení
myslivecké chaty.

Na podzimních spoleèných lovech se zúroèila
dobrá péèe o zvìø v minulých létech. Úlovky zajeèí a zejména baantí zvìøe byly slibné a potvrdily  spolu s výsledky jarního sèítání - trend rùstu
populace této drobné zvìøe a ozdoby naí pøírody, která v druhé polovinì 90. let ve stráovické
honitbì témìø vymizela.
V roce 2008 oslavili èlenové MS Jindøich
mehlík a Frantiek Kolaja významná ivotní výroèí  65. a 60. narozeniny. Jménem MS jim zde
chci popøát hodnì zdraví a mnoho úspìchù v dalí
myslivecké èinnosti.
Nae øady opustil pan Josef Slovák st., myslivec od r. 1951 a dlouholetý pøedseda MS. Èest
jeho památce.

Poèátkem roku 2009 se uskuteènila výroèní
èlenská schùze MS, která byla zároveò schùzí
volební. Byl zvolen nový výbor MS a nová RK.
Pøedsedou MS byl zvolen pan Radek Kolaja.

Èlenové výboru MS
Zleva: R. Lua, F. Laek, R. Kolaja, J. mehlík,
F. Kolaja
Èleny RK byli zvoleni:
J. Slovák, K. Stupka a O. Viktorín
Závìrem chci jménem Mysliveckého sdruení
STARÁ HORA Stráovice popøát vem spolu
obèanùm v roce 2009 mnoho zdraví a osobních
úspìchù.
Kvìtoslav Stupka
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TJ Sokol Stráovice
Fotbalový rok 2008
TJ Sokol Stráovice, drustvo muù
Rok 2008 byl pro fotbalové mustvo Stráovic rokem dobrých výsledkù, rokem vyhraných
derby, rokem silné lavièky náhradníkù a snad
i rokem spokojených fanoukù. V uvedeném roce
dolo také ke dvìma zmìnám ve vedení fotbalového mustva.
Ve III. tøídì se nám stejnì jako v roce 2007
docela daøilo a hráèe, po stresových bojích o záchranu okresního pøeboru, zaèal fotbal zase o nìco
více bavit.
Zaèalo to u únorovým makarním plesem,
na kterém byly neplánovanì pøedstaveny nové,
krásnì modré dresy s nápisem TESAØSTVÍ
VAÒKÁT. lo o dar nejmenovaného sponzora,
který nejene sluel i dámám na makarním plese,
ale také pøispìl ke zlepení nálady v mustvu, byl
novým motivaèním impulzem (jetì bez hoøkosti
poráky) a pøíkladnou ukázkou srdeèního vztahu
ke klubu.
Jetì pøed jarní sezonou se z pracovního angamá v Anglii vrátil Martin Vaïura a okamitì
se stal platnou oporou zlepující se obrany, popø.
zálohy. Stálý základ mustva tvoøilo 15 - 16 hráèù, ale monost reprezentovat svou obec na zeleném paitu dostalo jen v jarní sezonì celkem
24 hráèù. Nejkrásnìjími momenty jara byla
pøedvádìná hra v nìkterých zápasech s dobrými
výsledky a krásnými góly, zejména ale nae jednoznaèné vítìzství nad odvìkým rivalem, Nenkovicemi. Po soupeøovì vedení 1:0 v prvním
poloèasu jsme se dokázali zvednout a doslova ho
deklasovat vstøelením esti gólù. Jaro a celý roèník jsme ukonèili na 6. místì jen s dvoubodovou
ztrátou na místo 4. Naopak nejblií mustvo za
námi mìlo ztrátu 12 bodù. Stráovice opìt potvrzovaly své kvality a patøily k obávaným soupeøùm. Stárnutí organizmu, o kterém se mluví u
nìkolik let, se ani tentokrát neprojevilo a zkuenost a um opìt na soupeøe platily.
Pøed podzimní sezonou vystøídal po mnoha
a mnoha letech Prokopa Pelikána ve funkci jednatele Martin Vaïura a odstoupiví trenér Mirek
imeèek byl nahrazen dlouholetým kapitánem
a vùdèí osobností mustva, Petrem Markusem.
Kádr byl posílený návratem osvìdèené opory
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Zbyòka Brhla a bìhem rozehrané sezony pak jetì hostujícím Romanem Jelínkem. Oba se okamitì zaøadili do základní sestavy. V nìkolika
zápasech vypomohl také Pavel Müller, který
si na pár týdnù odskoèil domù z Dánska. Pod
novým trenérem vhodnì doplnìné mustvo nastoupilo hned od zaèátku na vítìznou vlnu a poráku poznalo a v pøedposledním zápase
podzimní èásti soutìe. Na té cestì zvládlo porazit první dánice a hned za týden, v super derby,
Sobùlky. Ty se mezitím posunuly na první místo
pøed dánice a chtìly nám ukázat, jak se má hrát
fotbal. Pro fanouky, kteøí váili cestu do údolí,
(patøil jsem mezi nì), lo o nádherný fotbalový
záitek. A pøesnì pro tyto krásné chvíle, ve spojení s radostí z pohybu a kolektivu kamarádù,
se fotbal má hrát. Diváci mohli být v této sezonì
opravdu spokojení a také si mohli nìkolikrát zakøièet: Dejte jim bùra! Dokonce i: Deset, deset!.
Po posledním kole a pøedehraném prvním
jarním zápasu jsou Stráovice tøetí, tøi body
za druhými dánicemi a jen ètyøi body nás dìlí
od prvních Sobùlek. Do sítì soupeøù jsme tentokrát nasázeli 38 gólù a sami obdreli pouhých
10. Sestava byla stabilizovaná, zkuená a zejména obrana vèetnì gólmana byla základním kamenem velmi dobrých výsledkù. První pùlka roèníku
2008 - 2009 dopadla a nad oèekávání dobøe
a máme se pro jarní klání skuteènì na co tìit.
Nae fotbalové mustvo, i pøes svùj relativnì vysoký vìkový prùmìr, mùe pøed sebou mít
jetì øadu úspìných rokù ve III.tøídì a pøi troe
tìstí i o stupínek vý. Je ale urèitì potøeba dávat
v maximální moné míøe anci tìm pár mladým
klukùm, kteøí, i kdy nemají kvality dlouholetých
opor, chtìjí a budou muset v budoucnu tu fotbalovou stráovskou káru táhnout dál. A je také
tøeba vyuívat toho, e máme krásné høitì, fotbalové zázemí i plácek za kolou, a své dìti vést
ke sportu a k pohybu na èerstvém vzduchu. Vìøím, e výbor fotbalového oddílu rád obnoví
a pøihlásí do soutìe ákovské, popø. pozdìji dorostenecké mustvo. Jen musí takové kluky
v dostateèném poètu mít a hlavnì oni musí chtít
pro radost z fotbalu, pro obec i pro své zdraví
nìco obìtovat.

Informace obèanùm obce Stráovice

A ty v úvodu vzpomínané zmìny byly vlastnì
tøi. Oenil se nám prezident a kapitán mustva.
Miroslav imeèek - bývalý trenér
Foto - pøátelské utkání s druební obcí Osuské
na Slovensku

ATLETIKA - Hodonínský bìecký pohár mládee 2008
na trati dlouhé 1100 m a skonèila na pìkném
3. místì.
O letních prázdninách pøela z tréninkové skupiny pøípravky Atletického klubu Kyjov
(www.akkyjov.cz) do tréninkové skupiny trenéra Aloise Vrbovského.
V roce 2009 pøechází Natálka do vìkové
kategorie mladích ákyò. Pøejeme mnoho úspìchù v zaèínající nové atletické sezonì.

Natálie Kolajová (1997) ze Stráovic dosáhla
v celkovém poøadí Hodonínského bìeckého poháru mládee 2008 na støíbrnou medaili. Tímto
umístìním obhájila druhé místo z roèníku 2007,
který byl jejím premiérovým bìeckým rokem.
Oba tyto roèníky nastupovala do závodù
v kategorii pøípravka-dívky po celém okrese
Hodonín, kde se pravidelnì umísovala jak øíkají
atleti na bednì (tj. na medailových místech).
Optimismus a elán do dalího závodìní ji dodal
hned první závod v sezonì 2008, kdy nastoupila
15. bøezna v kyjovském parku na start závodu pøebor Jihomoravského kraje v pøespolním bìhu

Zlepení bezpeènosti v obci
Zastupitelstvo obce rozhodlo, e pro zlepení
bezpeènosti a sníení rychlosti na místních komunikacích, budou vybudovány zpomalovací prahy
v ulicích Pod ulièkou, na Kamencích a Nad kostelem.
Zpomalovací prahy jsou zaøízení, která pùsobí opticky, zvukovì, ale pøedevím fyzicky a to
náhlou zmìnu výkového profilu komunikace.
Dobré viditelnosti je dosaeno barevnou kombinací jednotlivých dílù. Segmenty jsou opatøeny
odrazkami. Doufám, e to alespoò èásteènì pøi-

spìje ke zlepení pohody bydlení v naí obci. Dále
budou instalovány dva mìøièe rychlosti.

13

Informace obèanùm obce Stráovice

Statistika

K 1.1.2008 bylo v naí obci hláeno
k trvalému pobytu 558 obyvatel. Bìhem roku se
pøistìhovalo 9 obèanù a odstìhovalo 22 obèanù.
K 31.12.2008 mají Stráovice 546 obyvatel.
Narození
Amálie Strmisková
Veronika Øihánková
Tereza Svobodová
Daniel imeèek
Anna Lahodová
Luká Brázda
Bára Rybníèková

Sráky v roce 2008
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad

22 mm
63 mm
29 mm
55 mm
66 mm
37 mm
32 mm
20 mm

¨

Duben a listopad 324 mm.

Úmrtí
Ladislav rédl
Antonín Chromý
Drahomíra Janková
Vladimír Kolaja
Adolf Lilek
Aloisie Koneèná

Víte, e ...

 vysílaè Babí lom vysílá:
Televize:
ÈT 1 na kanále è. 33
TV Prima na kanále è. 50
Rozhlas:
ÈR 1 radiournál
na kmitoètu 106,2
ÈR 03 Vltava
na kmitoètu 104,2
ÈR 03 Praha
na kmitoètu 107,8
ÈR 05 Brno-Regina na kmitoètu 93,3
Rádio Jih
na kmitoètu 88,9
Dùleitá telefonní èísla
E-on Jihomoravská energetika 840 111 333
RWE Jihomoravské plynárny 840 113 355
Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112
Hasièi
150
Záchranka 155
Policie
158
Pohotovost - Nemocnice Kyjov
Tel.: 518 601 233

Zastupitelstvo obce bylo pøát nejstarí obèance
paní Hromkové.
Pozvánka
Dne 26.4.2009 od 14.00 se v tìlocviènì koly
koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním
programem.

Provoz lékaøské sluby první pomoci
v nemocnici Kyjov od 1.1.2009
Veobecná LSPP(brána)
Pracovní dny
Nepracovní dny

tel.: 518 601 233
15:30 - 22:00 hod
08:00 - 20:00 hod

Dìtská LSPP(UNK)
Pondìlí - ètvrtek
Pátek
Nepracovní dny

tel.: 518 601 658
05:30 - 22:00 hod
16:00 - 22:00 hod
08:00 - 20:00 hod

Stomalogická LSPP
Nepracovní dny

tel. 518 601 632
08:00 - 13:00 hod

Nejblií pohotovost s nepøetritým provozem
Stomalogická Karáskova 11, Brno-idenice
Lékarenská - Kolitì 846/47, Brno
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