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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi abych opět po roce shrnul
dění v naší obci, dále projekty které se
nám i v této nelehké době podařilo zrealizovat a taky něco kolem nových plánovaných investic. Nemůžu začít jinak než
březnem loňského roku, kdy nás i celý
svět zasáhla nová virová nákaza Covid-19, která dodnes stále všechny trápí
a výrazně omezuje. Prakticky ze dne na
den se nám všem obrátil život naruby.
Byl vyhlášen nouzový stav, zavřely se
školy, většina obchodů a postupně došlo k zákazu kulturních, společenských
a sportovních akcí. V platnost vešlo nařízení o ochraně dýchacích cest. Tady
vznikl dost velký problém, roušky totiž nebyly k sehnání! Po nekonečných
frontách před prodejnami látek, se nám
podařilo sehnat materiál na ušití látkových roušek pro všechny spoluobčany
a následně i patřičné množství dezinfekce, kterou jsme museli nalahvovat do
zakoupených lahviček tak, aby vyšlo na
každou domácnost. Musím mnohokrát
poděkovat všem, kteří nám v této dosud nepoznané situaci výrazně pomohli
a především pak p. Marii Válkové a p. Jitce Raušové které ušily stovky roušek pro
všechny naše občany. Nyní plynule navážu na významnější projekty roku 2020
kde nám již zmiňovaný virus nadělal
také hodně starostí. Pozitivní alespoň
bylo, že se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky z dotace MMR na
investičně náročnější projekty. Pak ale
nastal opět problém při výběrovém řízení na akce rekonstrukce školního dvora
a opravy chodníku podél silnice směrem
na Stavěšice. Firmy měly totiž obavy,
zda budou vůbec schopny splnit všechny
podmínky a termíny dle regulí výběrové-

ho řízení a to z důvodu pandemie, která
měla za následek především nedostatek
zaměstnanců. Naštěstí a jen těsně před
požadovanou lhůtou na zaslání nabídek
se na zmiňované akce přihlásilo alespoň
po třech firmách. Rekonstrukci školního
dvora provedla firma Demikar Slavkov.
Tady se vybudovalo nové schodiště na
školní zahradu, terén celého dvora se
dostal do úrovně areálu vedle školy a tím
se mohla vyměnit již nevyhovující brána
za novou automatizovanou. Ale především je tam zbudovaná nádherná plocha
povrchu s pružného materiálu pro široké
sportovní, dopravní i herní využití dětí
místní základní i mateřské školy. Bohužel díky vládním opatřením nebyla zatím
příležitost tuto plochu patřičně využít.
A konečně po několikaletých přípravách
a řízeních, nám opravu chodníku směr
Stavěšice provedla firma Strabag, která
nás svým pracovním přístupem a profesionalitou příjemně potěšila. Celkovou finanční analýzu i těch drobnějších
projektů v naší obci za rok 2020 najdete
na další stránce zpravodaje. V letošním
roce máme vypracované projekty a podané žádosti o dotace na rekonstrukci a nadstavbu OÚ a opravu další trasy
místní komunikace. Jelikož díky pandemii máme výrazně ponížené daňové
příjmy, můžeme tyto finančně náročnější projekty zbudovat pouze za podmínek poskytnutí dotace. Nyní již čekáme
a doufáme že tomu tak bude… Dále bych
ještě zmínil, že se zpracovávají projekty
a chystají přípravy na prodloužení vodovodních a kanalizačních řádů. Ještě
pro informaci bude u nás energetická
společnost E‑ON koncem letošního roku,
nebo v roce příštím, ukládat podzemní
vedení NN v některých lokalitách. Na
základě průzkumu a zájmu občanů nám

Slovo místostarosty
společnost GT net, s. r. o. rozvede po
celé obci optický kabel s vedením vysokorychlostního internetu a výběrem
televizních balíčků. Máme také v plánu
plno drobnějších oprav a úprav intravilánu v různých částích obce.
Bohužel díky všem opatřením a zákazům se toho o společenském dění moc
napsat nedá. V lednu jsme stihli uspořádat obecní ples a v březnu vernisáž
ku příležitosti MDŽ. Následovala dlouhá
doba temna, až v srpnu svitla naděje na
lepší situaci a podařilo se nám uspořádat letní noc. V září pak vítání občánků a začátkem října jsme už jen stihli
odložený zájezd na muzikál do Prahy…
Od té doby nám již nebylo umožněno na
žádné z mnoha naplánovaných akcí se
sejít a pobavit se… Letos je také kulturní a sportovní program i díky všem složkám bohatý, ale co z toho se nám podaří
uspořádat, to opravdu momentálně nikdo z nás ani netuší. V koutku duše doufám, že se nám podaří začátkem července uspořádat oslavy k výročí 890let od
založení Strážovic.
Závěrem přeji nám všem, abychom tu koronavirovou krizi brzy překonali a mohli
se všichni vrátit do běžného života se
vším všudy co k němu patří, především
pak pevné zdraví, ať se brzy někde setkáme a třeba si jen tak dle moravského
zvyku zazpíváme…

Petr Markus
starosta obce

Milí občané,
rád bych navázal na naše setkání, na
kterém jsme si připomněli a doplnili
potřeby nás občanů k místu, kde žijeme
a aktualizovali strategický dokument.
Zároveň bych chtěl tyto potřeby uchopit komplexněji, s přesahem do dalších
roků. Tedy minimálně v následujících
dvou letech bych se rád věnoval urbanistické kompozici.
Kompozicí je míněno estetické a prostorové uspořádání hmotných prvků, které
jsou natolik výrazné, že ovlivňují vzhled
okolí, jako je například veřejná zeleň,
vzrostlý strom, pomník, hasičská nádrž.
Urbanistická kompozice je cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí
urbánních tedy městských (obecních)
a krajinných prvků za účelem vytváření
a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových
horizontů (krajinná scéna vůči obloze),
panoramatu, výhledů, dominant, přiměřeného měřítka krajiny a staveb.

•

estetické působení a ideový obsah –
tedy pěkné prostředí obce

Abychom si lépe uvědomili postavení
a úlohu urbanistické kompozice, je nezbytné se o ní ještě krátce zmínit v širších souvislostech. Urbanistická kompozice je důležitou, avšak dnes často
opomíjenou či podceňovanou součástí
tvorby kulturního, tedy člověkem vytvořeného, prostředí. Vždy je třeba mít
na paměti, že je pouze jednou z mnoha
součástí tvorby prostředí a nelze ji tedy
nadřazovat, avšak ani potlačovat ve prospěch jiných projektů.
Urbanistické kompozice se v současnosti
stávají běžnou součástí rozvojových pro-

jektů obcí. Příkladem dobré praxe může
být obec Žádovice, kde pomocí architektonicko-urbanistické kompozice budují
centrum obce.
Potřeby (PROČ) > Strategický dokument
(CO) > Urbanistická kompozice (JAK) >
Projekt (KDY)
Toliko k urbanistické kompozici, závěrem bych vám chtěl popřát krásný dnešek, neb minulost je sen a budoucnost je
v mlze.
Felix Černý
Zdroj: Dokument urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-verze-2019.pdf poskytnutého Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.

Strategický dokument: www.strazovice.cz/strategicky-dokument
Urbanistická kompozice – www.strazovice.cz/urbanisticka-kompozice

Smyslem urbanistické kompozice je
tvůrčí sloučení všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů
a hmot. Základními komponenty v tomto procesu jsou:
• funkční procesy a jejich organizace – tedy potřeby občanů,
• prostředky realizace, ekonomie řešení – tedy finanční možnosti,
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Obec informuje

Mateřská škola

Investice obecního úřadu 2020

Srážky v roce 2020

Výsadba stromů v obci + zdravotní řez stromů

300 152 Kč

Projektová dokumentace - Nástavba OÚ

281 860 Kč

Únor			42 mm
Březen			36 mm
Duben			17 mm
Květen			85 mm
Červen			152 mm
Červenec		
68 mm
Srpen			53 mm
Září			74 mm
Říjen			107 mm
Listopad			22 mm

99 462 Kč

Celkem únor až listopad 656 mm.

56 739,30 Kč

Tříkrálová sbírka 2021

Solární světlo

52 022 Kč

III. Etapa zpracování Územního plánu obce

10 000 Kč

Program KEO4 - účetnictví

27 742 Kč

Charita České republiky děkuje všem
občanům za příspěvek do Tříkrálové
sbírky 2021. Do kasiček umístěných
v obchodě a v kostele se celkem vybralo 12.239 Kč.

Drobný majetek

43 079 Kč

3 860 074 Kč

Školní dvůr a schodiště v ZŠ

3 551 240,54 Kč

Chodník podél sinice III/41924
(Dokončení v roce 2021)

1 407 731 Kč

Oprava místních komunikací

Příspěvek na rozšíření kapacity ČOV
(Uhrazen z finančního daru od pana Ing. Bc. Cichého MBA)
Hloubkové čištění povrchu umělého hřiště

V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 25 dětí ve věku od tří do
sedmi let.
Díky úzké spolupráci se spolkem Kyjovské Slovácko v pohybu jsme součástí
projektu „Technické školky“, jehož cílem je podporovat zájem dětí o techniku
a rozvíjet manuální dovednosti od útlého věku. Díky zařazení do tohoto projektu naše školka získala pracovní stůl
s nářadím, který často využíváme při
tvoření výrobků ze dřeva.

Zapojili jsme se také do projektu „Se
Sokolem do života“, který je zaměřený
na podporu a rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku. Cvičení se
Sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky je
u dětí velmi oblíbené.
Díky obecnímu úřadu byl rekonstruován
školní dvůr, který je více přizpůsoben
potřebám dětí školy i školky. Velké poděkování patří i rodičům, kteří se podíleli na úpravě terénu školní zahrady.
Děti mají velkou radost z nové kuchyňky

Obec Strážovice poskytla dotaci Římskokatolické farmosti Želetice
ve výši 100 000 Kč na opravu střechy Kaple Nejsvětější Trojice ve Strážovicích.

Úmrtí

Narození

Josef Janek
Oldřich Viktorýn
David Bobot
Jindřiška Koutná
František Balaja

Magdaléna Medková
Štěpán Minařík
Isabela Dohnálková
Nikol Škrabalová
Meda Večeřová

Na fotografii Magdaléna Medková

Tel./Fax: +420 518 622 128
Mobil:
+420 724 162 264 starosta
+420 724 936 671 obec
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny
Po
7:30 - 15:30
Út
7:30 - 15:30
St
7:30 - 17:00
Čt
7:30 - 15:30
Pá
7:30 - 14:00
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a divadélka ve školce a také z nových
herních prvků na školní zahradě.
V rámci kroužku „Předškoláček“ připravujeme děti na vstup do základní školy.
Pokud nám to epidemiologická situace
dovolí, budeme realizovat tuto přípravu
také prostřednictvím pravidelných setkání s rodiči a jejich dětmi. Tato edukativně stimulační skupina bude v případě
pokračování omezujících opatření realizována formou distančního vzdělávání.
Bc. Marta Mlčochová

Základní škola
Rok 2020 nám ve škole významným
způsobem ovlivnila nařízená distanční výuka. Po uzavření škol na jaře jsme
nejprve hledali nejvhodnější způsob
komunikace a spolupráce se žáky, oceňovali jsme jejich vstřícnost při plnění
úkolů. Snažili jsme se zadávat úkoly
a výuku tak, aby rodiče nemuseli veškerý
čas s dětmi trávit výukou, ale bylo nám
jasné, že bez pomoci rodičů to nemůže
fungovat, zejména u těch nejmladších.
Druhé pololetí školního roku 2019/2020
jsme realizovali poslední aktivity Výzvy
č. 02_18_063 – Šablony II. Cílem výzvy

je podpořit mateřské a základní školy
formou projektů zjednodušeného vykazování. Specifickým cílem je zvýšení
kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
v klíčových kompetencích. Ihned po
jejich ukončení jsme zahájili realizaci
Šablon III., které budou probíhat tento
a následující školní rok.
V září jsme stihli zaběhnout Olympijský
běh a polovinu disciplín Olympijského
víceboje, prvňáčci se druháky shlédli
loutkové představení v MŠ. Třetí, čtvrtý

a pátý ročník zahájil školní rok výletem
na Baťův kanál.
Další naplánované akce nám neumožnila
zhoršená epidemiologická situace, kdy
jsme byli nuceni opět přejít na distanční
výuku. Všechny ročníky zahájili individuální nebo skupinovou online výuku, ověřovali jsme porozumění učivu a snažili se
o rychlou zpětnou vazbu. První a druhý
ročník se naštěstí mohl vrátit k prezenční výuce, zbylé ročníky se až na prosinec
vyučují distančně.
Mgr. Soňa Dufková

Dopis: Jak jsme se měli na výletě - Karolína Machálková, 4.ročník
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Máme doma předškoláka
Nástup dítěte do 1. třídy je velkou
událostí v jeho životě. Přináší s sebou
spoustu zásadních změn v dosavadním
režimu dítěte, změny prostředí, kolektivu, učitelky i mnoho pravidelných každodenních povinností. Výhodou na naší
škole je, že děti prostředí školy i učitele
dobře znají.
Škola je pro dítě místem, kde je čeká
mnoho nového a zajímavého. Jestliže je
dítě na školu připraveno, jistě se na ni
těší. Stejně jako my na něj.
Vstupem do školy jsou na dítě kladeny
povinnosti, za které je zodpovědné. Musí
se přizpůsobit školním nárokům, učí se
pracovnímu soustředění, kázni, vytrvalosti.
Aby toto vše dítě bez problémů zvládlo,
je třeba, aby bylo pro vstup do školy zralé a připravené.
Jak můžeme svým dětem pomoci:
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho
samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života
lidí zvířat i rostlin – vedle obecné
informovanosti rozšiřujete i jeho
slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti,

•

•

•

•

sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem
rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše
účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci
a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity
a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní
vstávání, odbourávání odpoledního
spaní, čas pravidelného ukládání
k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě
na to, co ho čeká nového v době
školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se
dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat
drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Může se stát, že přes veškeré vaše úsilí
se mohou vyskytnout nečekané obtíže.
V tomto případě vám naše škola nabízí
pomoc a vzájemnou spolupráci formou
kroužku Edukativní skupinky pod vedením paní učitelky Mlčochové.

Mezinárodní den žen
Výhody naší malé malotřídní školy
Mnoho rodičů si klade otázku, zda je
malotřídní škola schopna v porovnání
s klasickou školou jejich děti kvalitně
vzdělávat. Způsob výuky na malotřídní škole se od klasické, běžné základní
školy opravdu liší. V malotřídní škole se
klade důraz na jiný způsob výuky. V tom
nespatřuji handicap, ale výhodu. Zejména jde o formu skupinové výuky a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně
pracovat, učí se rozvrhnout si svou práci
tak, aby byla efektivní. Nízký počet žáků
v každém ročníku umožňuje učiteli okamžitě zpětnou vazbu, informaci o zvládnutí učiva, učitel zná potřeby každého
žáka, je s žákem v úzkém kontaktu, má
možnost sním individuálně pracovat. To
se týká i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Vztahy
ve škole jsou téměř rodinné. Učitel malotřídní školy na rozdíl od běžné základní školy je schopen rodičům poskytnout
bližší informace o vzdělávání jejich dítěte, o jeho úspěších i neúspěších, je
schopen být častěji v kontaktu s rodiči
a spolupracovat s nimi.

Červený karafiát se stal v minulosti synonymem Mezinárodního dne žen. Tuto
květinu dostávaly naše maminky a babičky. Na nějaký čas se na tento den
pozapomnělo, ale poslední dobou si ho
opět rádi připomínáme.
Kulturní výbor chtěl také ženám udělat
radost a tak padlo spousta nápadů a návrhů, jak tento den udělat výjimečným.
Zda uspořádat výstavu obrazů a fotografií, zorganizovat hudební vystoupení
nebo si jen tak popovídat u dobré sklenky vína či šálku kávy. A proč tedy všechno nespojit dohromady a ještě neudělat
něco pro dobrou věc?

A tak vznikla výstava s názvem Cherchez
la femme – za vším hledej ženu.
Chtěli jsme touto akcí nejen udělat radost ale i pomoct. Pomoct ženy ženám
bojující s rakovinou prsu a podpořit Alianci žen, která slouží jako informační
centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím
onkologicky nemocných, vytváří projekty a kampaně ve prospěch prevence
a léčby nádorového onemocnění prsu.
Naše výstava měla také dostat do povědomí lidí, že by nám tato nemoc a problematika neměla být lhostejná.
Oslovili jsme pana fotografa Zdeňka Fi-

Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti
žáků. Děti se učí spoléhat se samy na
sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc
a pomoc poskytnout i tolerovat ostatní
žáky. Nemají problém s přijímáním dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci se učí informace samostatně vyhledávat, vyvozovat z předešlých zkušeností a ne je jen přijímat od učitele nebo
z učebnice.

Podařilo se vybrat v dobrovolném
vstupném 3 300 Kč. Celá částka byla
poslána na Alianci žen s rakovinou
prsu. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Snad se nám podaří i v budoucnu opět
uspořádat další akci pro dobrou věc,
která potěší návštěvníky ale i pomůže
potřebným.

Pokud epidemiologická situace dovolí, budeme rádi, když se do školy (po
předchozí domluvě) přijdete se svým
dítětem podívat, jak pracujeme.
Zápis do základní školy Strážovice se
uskuteční 8. dubna 2021.
Mgr. Hana Vašulková

-8-

amoli z Bukovan, který nafotil sérii fotografií „Krajina žena“. Na černobílých
snímcích zachytil krásu nahého ženského těla.
Když jsme ho požádali o vystavení jeho
uměleckých fotografií s úmyslem podpořit ženy s rakovinou prsu, neváhal nám
fotografie zapůjčit.
Paní Jitka Válková, která intenzivně na
výstavě spolupracovala, zapůjčila ze své
vlastní sbírky obrazy s tématikou žena.
Paní Sára Urbanová také zapůjčila svá
díla.
Dne 7. 3. byla výstava zahájena slavnostní vernisáží s bohatým programem,
občerstvením a dárečkem pro všechny.
V úvodu byli všichni hosté seznámeni
s tématem výstavy a zároveň jim byli
představeni autoři děl. Pobavili jsme se
veselou historkou ze života ženy a paní
Eva Rohleder nás okouzlila krasným hudebním doprovodem.
Každá žena si z výstavy odnesla malý
sladký dáreček a muži také neodešli
s prázdnou, obdrželi obrázek krásného
anděla.
Výstava pokračovala i na druhý den. Pokochat se přišlo bez mála 100 návštěvníků.
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů neprožil
v pravdě ideální rok. Křídla našemu
rozvoji a aktivitám notně přistřihly probíhající vlny koronavirové pandemie.
I přesto se část našich členů snažilo realizovat v boji s tímto všudypřítomným
virem. Někteří z nás šili roušky, jiní roznášeli dezinfekce nebo působili v odběrových týmech. V říjnové vlně se našli
tři členové, kteří se s nápomocnou rukou nabídli při výpadku personálních sil
v řadách sanitářů Kyjovské nemocnice
zapříčiněným právě Covidem19.
V roce 2020 jsme byli nuceni upustit od
naší nejtradičnější akce Ochutnávky vín,
což nás mrzí o to více, že poslední ročník se náramně ve všech směrech vyvedl.
Improvizovat jsme museli i v případě pořádání letní Chlupaté noci, kterou jsme
v srpnu spojili se soutěží v požárním
útoku. Třešničkou na dortu této tradič-

ně úspěšné soutěže bylo zapojení nově
zformovaného místního družstva žen,
které při své soutěžní premiéře podalo
obdivuhodný výkon.
Kulturní komisi jsme zajistili šenk na vydařené letní rockové noci.
S dětským oddílem Dráčků jsme stihli
uspořádat pouze výlet do ZOO v Hodoníně. Zde se nám podařilo domluvit velmi
zajímavou, ošetřovateli komentovanou prohlídku, ze které jsme si odnesli
spoustu zajímavých postřehů. Následně
jsme prověřili svou zdatnost a obratnost
v lanovém 3D bludišti.
Spolu s obcí jsme se v listopadu zapojili
do projektu výsadby vzrostlých stromů
financovaného z fondu životního prostředí. V intravilánu obce jsme připravili
jámy pro třicet stromů, mezi nimi habry,
javory a lípy, které následně vysázela
odborná firma. Je nám jasné, že v průběhu času tyto stromy budou kromě eko-
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Fotbalový oddíl Sokol Strážovice
logického profitu přidělávat práci hlavně s úklidem listí. Máme však zdatného
a obětavého starostu i místostarostu,
kteří při odklízení této biomasy jistě rádi
prověří a zapojí svůj kardiovaskulární
systém:))
Operačním střediskem jsme byly loni
vysláni ke čtyřem výjezdům, z toho se
třikrát jednalo o požár osobního automobilu a jedenkrát o otevření zabouchnutých dveří rodinného domu, které si
ovšem majitel vyřešil ještě před našim
příjezdem.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem,
aby se frustrace spojená s loňským rokem co nejdříve rozplynula a všichni
jsme se mohli bez následků konečně vrátit k běžnému způsobu života.
Covidu zmar
Ondřej Vymazal

V současné době má fotbalový oddíl Sokol Strážovice, z.s. 100 členů. Aktivity
fotbalového oddílu v průběhu roku 2020
se nesly ve znamení nejen ryze sportovní činnosti (mužstvo mladších žáků na
základě sdruženého startu s oddílem TJ
Kovo Ždánice v podzimní části sezony
2020/21), 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 2020
byla výroční schůze konaná 29. února, kde proběhlo vyhodnocení činnosti
za rok 2019, 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
pouze o dočasný stav). Po konci starších žáků v prvním pololetí roku 2019
se nám však v druhé polovině roku 2020
podařilo obnovit mládežnickou kopanou
ve Strážovicích založením týmu mladších žáků ve spolupráci s fotbalovým
oddílem TJ Kovo Ždánice. Tomu všemu
předcházela nejprve schůzka s rodiči
dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ a MŠ Strážovice v budově místní
školy na závěr roku 2019 (konkrétně
11. prosince) s cílem udělat něco jako
fotbalový nábor. Učinili jsme tak s výhledem na rok 2020, kdy jsme měli v plánu
založit mládežnický tým v nějaké kategorii (přípravka či mladší žáci). Jedním

z možných řešení byla také forma spolupráce s některým z okolních klubů, jako
tomu bylo v případě úspěšné spolupráce
s oddílem Sokol Sobůlky. Nakonec jsme
dospěli k dohodě s již zmíněným klubem
ze Ždánic, s nímž jsme měli dobrou zkušenost už z předešlých let, kdy jednu sezónu fungoval společný tým v kategorii
mužů. Založili jsme tým mladších žáků
a přihlásili ho do okresní soutěže OFS
Hodonín od podzimní sezóny ročníku
2020/21 s tím, že Sokol Strážovice bude
garantem a tím pádem hlavním oddílem,
pokud jde o fungování tohoto sdruženého týmu. O letních prázdninách se začalo s tréninky s frekvencí dvakrát týdně,
a to na střídačku vždycky jeden týden
ve Strážovicích a jeden ve Ždánicích,
aby se děti poznaly a začaly se pomalu
sehrávat. Sdružený tým je tvořen dětmi
ze Strážovic a ze Ždánic (brankáře Stanislava Seďu jsme přivedli na přestup
z Nenkovic, jelikož končil v kategorii
starší přípravky a měl zájem pokračovat
ve fotbale dál) s tím, že se v případě potřeby doplňuje o hráče starší přípravky
ze Ždánic (mezi nimiž je i jedna dívka).
Jako hlavního trenéra jsme z naší strany
angažovali Vladislava Mořického z Vacenovic (který u nás již působil jako trenér
mužů v jejich poslední sezóně), jemuž
asistuje jeho žena Monika, a druhým trenérem je Martin Ruban, předseda klubu
ze Ždánic. První soutěžní zápas odehráli žáci ve Starém Poddvorově 22. srpna 2020 a nutno podotknout, že start se
povedl, jelikož vyhráli 4:1. Pak pokračovali se střídavými úspěchy a výsledkem
je prozatím bilance 3 vítězství a 5 po-
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rážek se ziskem 9 bodů, což stačilo po
podzimu na 8. místo z deseti mužstev,
ale pouze s tříbodovou ztrátou na čtvrté Lovčice, což je na první půlku sezóny
celkem slušný výsledek na nováčka soutěže. Do závěru sezóny zasáhla epidemie
covidu a poslední zápas, který se měl
odehrát v říjnu v Dubňanech, byl odložen na konec března letošního roku. Pokud jde o organizační zajištění domácích
zápasů, tak je to podobné jako v případě
tréninků čili střídají se hřiště ve Strážovicích a Ždánicích.
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
1. srpna uspořádali čtvrtý ročník Memoriálu Pavla Pelikána za účasti týmů Strážovic (složeného z bývalých a také stále
aktivních hráčů), Věteřova a Ždánic,
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. Tentokrát byl ovšem memoriál zorganizován docela narychlo jako
náhrada za zrušené oslavy 80. výročí založení klubu, které se měly konat začátkem června, ale z důvodů stále nejasné
epidemiologické situace byly odloženy
na červen roku 2021. V případě konání
oslav by byl memoriál v podstatě jejich
součástí.
Každoročně, vždy jednou na jaře a jednou na podzim, provádíme sběr železné-

ho šrotu formou dobrovolných brigád,
i když tentokrát (a opět kvůli covidu)
proběhl sběr pouze jednou. Nespočet
hodin trávíme rovněž údržbou našeho
sportovního areálu. V listopadu roku
2019 proběhla brigáda, kdy se provedla
rekonstrukce a zpevnění pódia u budovy
přístavku na našem hřišti. Na tuto brigá-

du jsme navázali v červnu 2020, kdy proběhla finální betonáž plochy pódia. Dále
jsme ještě v srpnu provedli částečnou
rekonstrukci stropu v budově přístavku,
který byl v havarijním stavu. V plánu na
letošní rok 2021 je mimo jiné také výměna střechy na přístavku, která je rovněž
v dezolátním stavu.

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.

se divoké) která se v posledních létech
v revíru vyskytuje pravidelně.
V roce 2020 posílil naše řady nový člen
MS, pan Milan Hrubý. Úspěšně složil
předepsané myslivecké zkoušky a získal
zbrojní průkaz pro lovecké zbraně. Jeho
příchod do našich řad je nepochybně
přínosem.
V roce 2020 zemřel dlouholetý myslivec
a člen Kontrolní komise MS, pan Oldřich
Viktorýn. Všem nám bude chybět. Koncem roku odešel do mysliveckého nebe
i bývalý dlouholetý myslivec a myslivecký hospodář pan Rostislav Langer. Čest
jejich památce!
Rok 2020 je posledním rokem funkčního

období stávajícího Výboru MS, předsedy
MS i Kontrolní komise MS. Je tedy čas na
bilancování. Nebudu se zde široce rozepisovat. Zmíním snad jenom, že v tomto
období byla vybudována přípojka vody
a elektřiny do myslivecké chaty, byly vybudovány rozvody vody a elektřiny v myslivecké chatě, zpevněna obecní cesta
k chatě, provedena provizorní oprava
požeráku na dolním rybníku v Břížďanech a spousta další drobné práce. Je
to málo, je to hodně? Toť otázka. V této
souvislosti chci poděkovat všem členům
MS za práci a dřinu a obětovaný volný
čas, v neposlední řadě pak za podporu
od OU ve Strážovicích.

Mužský pěvecký spolek
Myslivecké sdružení Stará Hora
Máme za sebou další rok, tentokrát poznamenaný epidemií viru Covid-19. Stejně jako všichni občané Strážovic a celé
republiky i strážovičtí myslivci byli postiženi proticovidovými opatřeními vlády. Zákon nám sice dovolil uskutečnit
společné lovy – hony i individuální lovy
v nočních hodinách kdy byl vyhlášen
zákaz vycházení, ale společenský život byl výrazně omezen. Nemohli jsme
proto uspořádat ani každoroční akci
„Pálení čarodějnic“ a byli jsme nuceni
zrušit i pravidelný Myslivecký ples v roce
2021. Výrazně byly omezeny i schůze
jak výborové tak členské. Nemohli jsme
uskutečnit všechny plánované společné
brigády, takže proběhly pouze brigády
individuální a obvyklé práce v revíru i na
rybnících nebyly v plné míře provedeny.

Přesto jsme opravili protékající střechy
na seníku a skladu, prováděli pravidelnou úpravu okolí myslivecké chaty, pravidelně jsme sekli trávu v okolí rybníků,
a prováděli nezbytné opravy krmných
a lovných zařízení. Díky individuální brigádě vznikla i nová, velmi pěkná
kazatelna. Na horním rybníku v Břížďanech byla umístěna plovoucí krmná
plošina atd. Pokračovali jsme ve zpevňování obecní polní cesty k chatě silničním recyklátem. Podařilo se nám získat
dostatečné množství recyklátu z opravy
silnice do Strážovic a v roce 2021 jej
plánujeme všechen využít. Jedna lepší
zpráva – v roce 2020 začalo konečně pršet, vodní deficit který postihl přírodu
v suchých létech 2017-2019 byl víceméně doplněn a horní rybník v Břížďanech
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je konečně na plném stavu a voda přetéká přes stavidlo.
Musíme doufat, že rok 2021 přinese
uvolnění omezujících opatření a díky
společným brigádám provedeme práce,
zejména na rybnících, které jsme v roce
2020 nemohli uskutečnit.
Na jaře jsme do volné přírody opět
vypustili větší počet téměř dospělé
bažantí zvěře – slepiček a kohoutků zhruba v poměru 8:1 – tentokrát však nikoli
hromadně pod chatou, ale jednotlivá
hejnka jsme vypouštěli na různých místech v revíru.
Lovecký rok byl průměrný, plnili jsme
plán lovu zvěře, tak jak je schválen Odborem životního prostředí, tlumili zvěř
škodící myslivosti a podařilo se nám
ulovit i několik kusů černé zvěře (pra-

Rok 2020 byl jak pro všechny složky
v obci, tak i pro nás a celou republiku,
díky Koronavirové pandemii, velmi špatný. Naše plány na jednotlivé akce byly
zrušeny. Proto jsme nemohli ani zkoušky
dělat spolu.
Jediná oficiální akce, která se uskutečnila 14. 6. 2020, bylo zpívání sborů ve
Svatobořicích. Na tomto neformálním,
ale velmi milém setkání byly pěvecké
sbory ze Sobůlek, Stavešic, Popic, Strážovic a domácí sbor ze Svatobořic.
Druhou akcí byla odložená oslava 50.
narozenin našeho člena spolku – starosty Petra Markuse.
Doufám, že pandemie ustoupí a v roce
2021 budeme všichni zdraví, aby bylo
možné se znovu více setkávat a pořádat
plánované kulturní akce. To přejeme
i všem našim spoluobčanům.
MVDr. Vladimír Ždánský
Vedoucí spolku
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Rok 2021 bude po čtyřech létech opět
rokem volebním. Nově zvolené orgány
MS přinesou, jak doufám, nové myšlenky, nápady a čerstvé síly do dalších let.
Přeji nově zvoleným do budoucna mnoho štěstí a úspěchů v jejich práci pro MS.
Závěrem mi dovolte, abych všem spoluobčanům Strážovic popřál do nového
roku 2021 především zdraví a také štěstí
a úspěchy v osobním a profesním životě.
Nám všem potom aby se život vrátil do
normálních kolejí.
Květoslav Stupka
předseda MS Strážovice
Foto: Tomáš Stupka

Dětský kroužek
Od ledna 2020 jsme opět pokračovaly
s dětmi v kroužku. Po úspěšné vánoční
besídce jsme měly plno plánů na další
vystoupení dětí, na spoustu aktivit, zpívání a cvičení.
Dne 18. 1. starší děvčata zahájila obecní
ples ve Strážovicích. Vystoupení se jim
povedlo a sklidila krásný potlesk.
V únoru jsme si s dětmi uspořádaly maškarní karneval. Všechny děti i vedoucí
se převlékly do kostýmů a užily si zábavné odpoledne. Tímto karnevalem jsme
dětem přiblížily Fašaňk a zároveň jsme
dodržely náplň kroužku jako je pohyb,
zpěv a lidové tradice.
Ke konci měsíce února jsme začaly s dětmi trénovat na další vystoupení, které mělo být v květnu na den maminek
a tatínků. Vybraly jsme dětem spoustu
básniček a písniček, a také jsme nacvičovaly různé tanečky. Děti byly nadšeny

Zlaté Želetice po čtvrté!

a poctivě trénovaly aby mohly své pásmo
ukázat celé své rodině.
Bohužel od března se vše vydalo jiným směrem než jsme všichni čekali.
Kroužek jsme musely zrušit. Ovšem jak
došlo k uvolnění opatření připravily
jsme pro děti ukončení kroužku před
letními prázdninami plné her, zábavy
a dárečků. Děti se vyřádily na hřišti za
školou. Na konci si děti odnesly diplom
za účast v kroužku, textovníček všeho,
co jsme se naučily a samozřejmě něco
sladkého. Po prázdninách od půli září
měl být kroužek znovu otevřen, bohužel
vzhledem ke špatně se vyvíjející situaci
jsme se rozhodly kroužek pro první pololetí neotevřít. Velmi nás to mrzí, na děti
jsme se moc těšily. Doufejme, že na jaře
bude líp a s dětmi se zase uvidíme a užijeme si legraci třeba na hřišti za školou.
Za vedoucí kroužku
Ludmila Bulová

Strážovice
Strážovice,
snice,
je to krásná ve
y super akce,
jsou tu vždyck
akce.
užíváme si atr
živo je,
Tady vždycky
duje.
každý se tu ra
ytrý je,
Pan starosta ch
vždy vyzraje.
nad každým
noví,
Staré akce ob
vyhoví.
každému však
lé jsou,
Strážovice skvě
vyhrajou.
u mě vždycky
, 11 let
Soňa Ratuská

135

dobrovolných hasičů
Nově seskládané Strážovické ŽENSKÉ
družstvo předvedlo parádní výkon, za
který bychom byli mi muži před pár roky
vděční. Ženy hasičky nebojovaly jenom
s ohněm, ale i samy se sebou. Zima,
mrholení a bláto. Za to, že dokázaly vystoupit ze své komfortní zóny a mnohé si
šáhly i na své limity, jim patří obdiv a pro
mě jsou jasnými VÍTĚZI! Bravo.

43

skalních fanoušků

týmů

a jeden vítěz, vlastně hned DVA!

Složení družstva:
• Hanka Bociánová (kapitánka, koš)
• Veronika Fúsková (útok),
• Eliška Černá (béčko),
• Markéta Čejpová (útok),
• Majda Platzková (rozdělovač),
• Lucie Kristová (savice),
• Eliška Bačíková (strojník).
A my muži jsme jako jediní z 12 týmů
dosáhli času pod 30 vteřin, přesněji
29,53 s!!!a vyhráli jsme. A Zase. A po
čtvrté za sebou. A bavilo nás to. A slavilo
se. A tak nějak to bylo, jedlo se a pilo :-)
Složení družstva:
• Petr Válek (kapitán, útok)
• Zdeněk Fúsek (savec)
• Adam Dlouhý (béčko)
• Jakub Rauš (rozdělovač)
• Tomáš Viktorýn (útok)
• Jiří Bocián (strojník)
• Felix Černý (koš).
Všem fanouškům děkujeme za věrnost
a za množení fanouškovské základny,
bylo vás slyšet a vidět!!! Děkujeme.
PS: Zdeňku, na ten slib, když vyhrajeme,
si vzpomínáme;-)
Výzva pro veterány: Umíš ještě stříkat?
Strážovice dychtí po zkušených borcích
v čele se starostou sboru na bitevním
poli v požárním útoku. Tož se letos chlapy hecněte!
PS: Prý je to dobrý na kardiovaskulární
systém :-)
Černý trenér
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Úklid lesa
V sobotu 19. 9. 2020 se pár nadšenců
z obce Strážovice, pod vedením Kulturního výboru a za pomoci pár členů
zdejšího Sboru dobrovolných hasičů,
rozhodlo uklidit les v okolí místního
fotbalového hřiště podél hlavní silnice.
Záměrem bylo podpořit akci Ukliďme
Česko - ukliďme svět, ale také udělat
něco pro přírodu a naše okolí.
I když se dobrovolníků sešlo daleko
méně, než se očekávalo - udělalo se kus
práce a z lesa se vynosilo dostatek pytlů
s odpadky. I přes malý počet členů úklidové skupiny, se akce vydařila a dobrý
pocit z vykonané činnosti byl jen krásným bonusem pro všechny zúčastněné
dobrovolníky. Přestože by byla lepší větší účast, ukázalo se - že i malá skupina
dokáže velké věci. A dobrovolníkům ze
Strážovic se to podařilo.

Jano Köhler – neobyčejný člověk
Stejně tak se může podařit každému
z nás i během roku (mimo oficiální úklidový termín) udělat něco pro přírodu
a svoje okolí. Stačí si uvědomit, že popelnice, kontejnery mají svůj důvod
a není potřeba vyhazovat věci mimo ně ať už jen tak z lenosti vyhodit odpad kam
patří nebo ho jen odložit vedle popelnic, když jsou plné. Vždyť stačí počkat,
až budou opět volné, prázdné. Chceme
mít přeci svoje okolí hezké a čisté, ne
s rozházenými papíry, plasty nebo v lese
místo hub nacházet prázdné obaly od
potravin, pet láhve nebo pneumatiky.
Skupina dobrovolníků, kteří v září uklízeli les za hřištěm i podél silnice, by
o tom mohla vyprávět a množství naplněných pytlů toho bylo důkazem…
Otázkou zůstává, proč někdo dokáže
svůj nepořádek uklidit, kam patří a ně-
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kdo ho z jedoucího auta jen tak vyhodí
ven do lesa… Přírodu máme jen jednu,
neničme si ji prosím… Stejně tak si udržujme svoje nejbližší okolí hezké a čisté.
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.
Děkujeme všem, kteří se na úklidu lesa
ve Strážovicích podíleli, ať už po organizační stránce, pomoci s občerstvením
a hlavně s pomocí s úklidem. Vážíme si
Vaší pomoci a věříme, že jsme se při této
akci nesešli naposledy a stane se takovou malou tradicí. Čím více nás bude, tím
větší část lesa, přírody a našeho okolí
uklidíme.
Za kulturní výbor
Lenka Čulíková

Vtipně a výstižně se podařilo příteli, sochaři Frantovi Úprkovi, charakterizovat
Jano Köhlera coby všestranného umělce,
lépe se to snad ani vystihnout nedalo, cituji: „Náš Janíček je prostý všeuměl. Dnes
vám vypálí portrét na porculánovém koflíku v nejskvělejších barvách a zítra ho uvidíte na čtyřpatrovém lešení, jak pokrývá
svými sgrafity celé fasády domů ornamenty a historickými obrazy. A jindy zas opatřuje vzácné knihy kumštovními vazbami
a za chvíli veze do rakovnické keramičky
obrovské kartony pro křížovou cestu na
Hostýně a sázím se, že kdybyste mu dali
plastickou hlínu, vytvoří vám sošku jako
živou“.
Už oslovení Janíček nám něco napovídá.
Byl tak nazýván svými přáteli, jak se dozvídáme z mnohé korespondence, pro
svoji skromnost a vlídnost.
20. ledna 1941 odešel a přesto tu s námi
zůstává. V době, kdy držíte v rukách tento
zpravodaj, je tomu rovných 80 let. Využívám této příležitosti a pokusím se vám
přiblížit akademického malíře, tuto osobnost moravského malířského světa, tentokrát ne pro jeho řemeslnou a uměleckou
kvalitu, o které toho bylo v poslední době
řečeno a napsáno hodně, ale ráda bych
vám ho představila jako člověka, podle
všech věrohodných a dostupných informací, neobyčejného. Chtěla bych vám
podat důkazy o jeho laskavé, vstřícné,
obětavé a přátelské povaze, která patřila
ušlechtilému člověku a zároveň velkému
vlastenci, Moravákovi tělem a duší. Pro
básníka Petra Bezruče to byla, cituji: „Přímá duše moravská. Skromná, prostá, bez
falše, dobrosrdečná“. A ne jinak zní vzpomínání na malíře autorem knihy Ždánsko,
Jakubem Vrbasem. Vystihl Jano Köhlera
jako člověka nejryzejšího charakteru, tuze
skromného a dodává – až mu to časem
škodilo. Jako na člověka vtipného, dovádivého, veselého, bez kterého by byla
každá schůze smutná, vzpomínají i bratři
Mrštíkové.
Životem Jano Köhlera prošlo hodně lidí
a o mnohých se dá říct, že patřili mezi významné osobnosti. Václav Nedoma – seznámili se ještě v době pražských studií.
V. Nedoma byl nejen úspěšným právníkem, ale stal se vrchním radou Zemské
politické správy v Praze. Vysoká místa
zastával i v době samostatného Českoslo-

venska. Bylo to přátelství na celý život.
Velmi významnou roli v životě malíře sehrál známý český architekt Kamil Hilbert,
u kterého Jano Köhler studoval dekorativní techniku v architektuře a který velmi
záhy rozpoznal v Köhlerovi velký talent
a brzy mu nabídl spolupráci a nejen to.
Pozval ho i do své rodiny v Praze a jeho
práci dokázal i finančně dobře ohodnotit. Stejně i profesor František Ženíšek byl
Jano Köhlerovi velmi nakloněn a již v 1.
ročníku na Akademii mu zajistil finanční
podporu a ve 2. a 3. ročníku podporu ještě navýšil. Jano Köhler byl důvěryhodný
člověk, a proto byl také zvolen jednatelem
Podpůrného spolku na podporu posluchačů Akademie. A zde měl příležitost se setkat s čestnými členy spolku, kterými byli
malíři Julius Mařák, Václav Brožík, sochař
J. V. Myslbek, hrabě Filip Šternberk a jiní
významní lidé.
V době pražského působení se stal také
členem Spolku výtvarných umělců Mánes, s legitimací číslo 13. V té době v čele
spolku stál malíř Mikoláš Aleš. Pražský
pobyt měl na malíře rozhodující vliv na
celý příští směr jeho cesty životem. Praha
byla ale příliš ovlivněna dekadentní Paříží a začala podléhat západním proudům.
Jano Köhler se vydal vlastní cestou. Jeho
dopisy přátelům svědčí o tom, že touží po
Moravě, po venkovském životě. Stejně
jako jeho přítel, malíř Joža Uprka, vystoupil z Mánesu. V roce 1907 na velké výstavě
moravských malířů v Hodoníně vznikla
myšlenka na utvoření vlastního výtvarného spolku. Hodonín ukázal, že i mimo
Prahu se může zrodit opravdové umění.
V tvorbě moravských malířů a nejen malířů, ale i sochařů, literátů a hudebníků, se
objevují lidové motivy. Joža Uprka je zakladatelem sdružení a Jano Köhler se stal
jeho blízkým spolupracovníkem a je nazýván svými přáteli dobrým duchem tohoto
spolku, ale také lidově „hospodáříčkem“.
V roce 1913 mají umělci v Hodoníně svůj
dům. Tento Dům umění je dílem architekta
Antonína Blažka. O vnitřní ornamentální
výzdobu se postaral Jano Köhler, který za
svou mnohaměsíční práci odmítl honorář.
Nelze se také nezmínit o Prostějově. Do
paměti prostějovských občanů se mistr
zapsal svým zámeckým dílem. Ale nejen
do paměti, ale i do srdcí mnohých z nich.
V Prostějově zakotvil a strávil zde i kus
- 17 -

svého života. Jeho službu si na Moravě
vyžádal prostějovský kněz, básník a literát Karel Dostál Lutinov, který se stal
nejen Köhlerovým přítelem, ale i nadšeným průkopníkem jeho tvorby a tím bylo
malíři také dopřáno, aby mohl zdobit
monumentální církevní díla na Moravě.
Všechny tyto práce vykonával za cenu
velmi mírnou, o čemž svědčí četná poděkování. Velmi významně zasáhl do života
malíře arcibiskup ThDr. Leopold Prečan –
milovník a sběratel umění, mecenáš umělců. Osobní přátelství trvalo až do umělcovy
smrti. Arcibiskup jmenoval malíře pro jeho
umělecké kvality členem Arcidiecézní
památkové rady. Jano Köhler se vyjadřoval ke všem projektům předloženým
radě a svými odbornými zkušenostmi
k rozhodování o nich úspěšně přispíval.
Arcibiskup Prečan se také zasadil o uspořádání jeho první samostatné výstavy
v roce 1923. Jano Köhler byl také pozván,
aby svým uměním vyzdobil Arcibiskupský
kněžský seminář. Vztahy s představenými
semináře byly velmi přátelské a malíř byl
nazýván vzácným přítelem semináře.
Jsou to krásná svědectví o neobyčejném
člověku. Při posledním rozloučení s Jano
Köhlerem to nebyli jen blízcí a přátelé,
kteří ho přišli doprovodit za smutné zimní
nálady na strážovský hřbitov, ale jak je zaznamenáno v jedné monografii o malíři,
přijeli na vozech Želečtí, Nenkovští a celé
Strážovice. Ing. Vladimír Souček z Prostějova, malířův přítel, k tomu podotýká: Byl
to šťastný a vzácný člověk.
Jitka Válková

Ladislav Schovanec – zbožný malíř
Přišel na svět 12. 2. 1941 ve Strážovicích
v domě číslo 134 na tzv. Horním konci,
nedaleko od známé rodinné vily akademického malíře Jano Köhlera, ke kterému
celý život vzhlížel. Ladislav se narodil
3 týdny po smrti mistra Köhlera, ale štěstěna mu přála. Na své cestě životem, ještě
jako malý kluk potkal profesora Vladimíra
Hofmana – výborného kreslíře, historika, archeologa a přítele Jano Köhlera.
A právě tento člověk rozpoznal u malého chlapce výtvarný talent a stal se jeho
prvním učitelem. Prof. Hofman i po smrti
Jano Köhlera docházel do jeho ateliéru
a často se stávalo, že malého Laďu vzal
s sebou. Byl to jeho první dotek s uměním a pro celý jeho život velmi významný.
V našich častých telefonických hovorech
se rád vracel do dětství a s úctou vzpomínal na tyto dvě významné strážovské
osobnosti. Na svůj rodný kraj nedal dopustit, byl velmi hrdý na historii Velké
Moravy. S jižní Moravou byl dlouho spjat
nejen pupeční šňůrou, ale svým zaměstnáním, tvorbou a rodinou. Normalizační
doba mu ztěžovala život, byl hodně věřící člověk a své přesvědčení netajil. Jeho
poetická malířská tvorba vycházela z od-

kazu Starého a Nového zákona – Laďovou
inspirací byla vždy Bible. Nerad se podřizoval. Byl svůj a na kompromisy nepřistupoval. Emigrace do Itálie a později do
Francie, kde zakotvil na předměstí Paříže,
mu umožnila tvořit tak, jaké bylo jeho
přesvědčení a cítění. V této nelehké situaci měl vedle sebe ženu, která mu byla velkou oporou. A také tu byli přátelé, kteří
poskytli řadu cenných rad a kontaktů pro
začátek. Již v Itálii se uplatnil jako malíř.
Lidé byli okouzleni jeho lyrismem a dokonale zvládnutou technikou. Jeho obrazy
začínají putovat po celém světě. Ladislav
Schovanec se stal světovým malířem.
Sláva mu však nestoupla do hlavy. Jeho
víra v Boha byla ještě pevnější. Zůstal
skromný, dobrosrdečný a ochotný každému pomoci. Mnoho „poutníků“ z našich
končin se mohlo zahřát u jeho rodinného
krbu ve Francii. Malíř byl nejen příjemný
a přátelský hostitel, ale byl známý i svým
kuchařským uměním. Svědčí o tom
historka s českým senátorem Pavlem
Fischerem, který při přátelském posezení
s Laďou dokonce, samozřejmě v legraci,
nabídl malíři místo kuchaře na velvyslanectví v Paříži, kde tenkrát působil.

Fašaňk
Bylo nebylo… spíš dlouho nebylo a tak
se stalo, ale co?
V sobotu 22. 2. 2020 v 9:22 nadšenci pro
obnovu tradic vyrazili od hadičky do vesnice pro kus žvance a tekuté ovoce…
Bohatý lid Strážovic zdárně o proviant
obrali a hudbou a smíchem poděkovali.
Nejednalo se o moderní formu žebrání,
ale znovuvzkříšení již zapomenutého
masopustního veselí. Ale pěkně popořádku…

Poslední telefonický rozhovor mezi námi
se konal asi tři měsíce před jeho smrtí. V té době byl Laďa již vážně nemocný a naše povídání bylo poznamenáno
zvláštním smutkem.
Zemřel v květnu 2019, ale v našich srdcích žije dál, a jeho umění nás všechny
přežije. 12. února 2021 by oslavil 80 narozeniny a jak jsem měla možnost Laďu
poznat, troufám si říct, bylo by to veselé.

Myšlenka přilétla na křídlech čápa již
v roce 2014 a v roce 2019 se začaly rýsovat jasné kontury. Spolu s bratry hasiči
oslovil v té době ještě kulturní komisi
a jednoho sokolíka k realizaci oné myšlenky.
A začaly se dít věci: šití masek, játra beroucí porady, výroba basy, psaní scénáře,
žádost svaté stolici o poskytnutí faráře, intervalový trénink plaček, zkouška
masek, leštění harmoniky, učení textů
písní, nahánění kuchařů, kostlivců, pohádkových bytosti, jeptišky a jiné verbe-

še včetně žida, hledání chlupaté nevěsty, vyřízení povolení k řízení sportovní
kárky řízené vězněm na útěku, dopilování tanečních kreací a šavlových tanců.
A vyrazilo se, šlo, pilo, zpívalo a, jedlo
se a tak nějak to bylo. Večer přišli veselí
smuteční hosté, basonosiči, slzonosičky
i nebožka do malebné truchlící plešaté
pivnice. Při smutečním průvodu se nešetřilo svěcenou vodou z místní záchodové studánky. Tři svatí starci a jeden
hlavonohý ministrant nebožku basu
řádně vyprovodili do země na svaté půdě
nejmenované zbrojnice při pobrukování
mužského funerálního souboru.
Po obřadu se vzpomínalo na jídlo, které
vybráno bylo a společně obřadně sežráno.
A to je vše vážení přátelé. Donděte příště.
PS: Vybrané zlaťáky (cti: 5000 Kč) byly
darovány známé firmě ZŠ Strážovice.
Vyžebraný žvanec a ovoce bylo spotřebováno před expirací toho dne na trachtě.

Jitka Válková

Malé velké úspěchy
V srpnu 2020 se Martin Medek (roz.
Osička) účastnil 86. Mistrovství České republiky dospělých v terčové lukostřelbě.
Letošní
ročník
se
21. 8.–23. 8. 2020 v Plzni.

konal

V kategorii Soutěž družstev - Kladkový luk obsadili spolu s kolegy z TJ Sokol Vlkoš 2. místo.
Medková Kristýna

Poděkování paní
Jitce Vymazalové…
„Poděkování paní Jitce Vymazalové za
moudré vedení KAVÁRNIČKY pro dříve
narozené, za různé zábavy, které při-

pravuje a tím rozšiřuje naše znalosti,
za zvaní hostů a také díky za přípravu
zájezdů.
I v této smutné koronavirové době, kdy
jsme uzavřeny do svých domovů, si našla způsob jak nás potěšit. Tím, že nám
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dává do poštovních schránek různé kvízy pro zábavu a procvičování paměti.
Dělá nám důchodkyním velkou radost
a dovede potěšit. Jity, děkujeme Ti!
Za mnohé“
Miklasová
- 19 -

A všem přeživším a došlým děkujeme.
Zejména:
• maskám
• lidem co otevřeli a nebáli se
• lidem co otevřeli a báli se
• nadějnému harmonikáři
• funerálnímu pánskému sboru
• kulturní komisi (čti: výbor)
• Jarinovi
• hadičům
• jednomu starostovi obce
• sokolíkům
• a všem co sa neurazili, však byl fašaňk přeci.
Vážení milí čtenáři, dovolte mě abych
na závěr přednesl poslední přání naší
nebožky.Kladla mě na srdce, aby vám to
všem sdělil.Nebožka si přála, abych Vám
řekl následující:
„Milí občani, nikdy nezadržujte svoje prdy
lebo pak cestujú po zádech do vašeho
mozku a z tama pak vycházajů pěkně posraný nápady.“
Černý čáp

Pořadí turnaje
1.místo: Jarýn Jiří
2.místo: Tureček Tomáš
3.místo: Jirousek Antonín ml.
4.místo: Malík Robert
První tři místa byla ohodnocena
pohárem a dárkovou sadou, ostatní hráči obdrželi ocenění v podobě
praktického balíčku - za snahu a výkon.
Pořadatalé 8.ročníku turnaje ve stolním tenise ve Strážovicích děkují
všem sponzorům za hodnotné ceny.

Turnaj ve stolním tenise
V roce 2020 se pořádal dne 25. 1. 2020
již neuvěřitelný 8.ročník turnaje ve stolním tenise ve Strážovicích (pouze pro
neregistrované hráče). I tentokrát byl
tradičně pod záštitou obce Strážovice
a především pod vedením nadšených pořadatelů ze Strážovic.
Letošní ročník měl velmi silnou účast
a tělocvična MŠ a ZŠ Strážovice byla naplněna nejen množstvím fanoušků, ale
hlavně hráčů. Vzhledem k jejich velkému
počtu (celkem 26), bylo nutné rozloso-

vání do 4 skupin.
V každé skupině bylo několik vynikajících hráčů a ti nejlepší se dostali až do
samotného semifinále a následně finále,
které ostatní sledovali doslova se zatajeným dechem.
Během turnaje bylo slyšet povzbuzování, smích, slova o tom jak kdo hrál,
nebo jak se připravit na dalšího spoluhráče… Ale finále bylo naprosto tiché!
Slyšet byl pouze pravidelný zvuk míčku
o pálku a stůl. Všichni potichu sledovali

boj o pohár a uvnitř sebe fandili svému
favoritovi. O co tišší byla závěrečná hra,
o to hlasitější byla radost z výhry.
Vítězovi gratulujeme a ostatním hráčům
přejeme mnoho štěstí do dalšího ročníků. Budeme rádi i za další nadšence,
kteří se k nám přidají v dalších ročnících
turnaje ve stolním tenise ve Strážovicích.
Za pořadatele
Pavel Svoboda

Přehled akcí roku 2020
Zakázání akcí, setkání i hodů,
zahnalo nás dom na nějakou dobu…
Rok 2020 byl ve všech směrech zlomový
a jiný než předchozí roky… Doba covidová, doba roušková dolehla na každého z nás, ale i na kulturní dění v obci.
Přestože začátek roku nevypadal, že by
se některé plánované akce musely rušit,
bohužel se tak stalo. I přesto se podařilo
několik kulturních programů vytvořit nejen pro dospělé, (obecní ples, letní noc)
ale i pro děti (dětský maškarní karneval)
nebo celé rodiny (vítání občánků).
Věřme, že společně to zvládneme
a snad příští rok,
na zábavy a kulturní akce
bude směřovat náš krok.
Přehled kulturních akcí najdete
na webu www.strazovice.cz
Život v obci - Kulturní plán akcí
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18. 1. Obecní ples
Obecní ples se v roce 2020 nesl v duchu
StarDance… Kromě názvu s taneční tematikou měl v sobě „tanečního ducha“
téměř v každé části večera. Od prvotního
„předtančení“ starosty obce s vedoucí KV,
přes oficiální zahájení plesu vystoupením
starších děvčat z Dětského pohybového
kroužku Strážovice v pásmu Lucinek, které mělo velký úspěch a i na potlesku všech
přítomných bylo znát, že se vystoupení líbilo. Hlavním tanečním programem bylo
profesionální vystoupení tanečníku z TK
Classic Hodonín. Tanečníci předvedli latinské i klasické tance. Vystoupení mělo
neuvěřitelný ohlas a dlouhotrvající potlesk ve stoje. Závěr tanečních vystoupení
obecního plesu ve stylu StarDance aneb
když Strážovice tančí byl v nohou několika místních žen. Jejich kankán v typických sukních si okamžitě získal pozornost
všech v sále a nenechal nikoho chladným.
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Bouřlivý potlesk a víc než kladná reakce
diváků toho byla důkazem Během večera
nechyběl samozřejmě prostor na vlastní
tance, taneční kreativitu, ale i zpestření v podobě bublin ve fotokoutku. Zde si
každý mohl najít „tu svoji“ bublinu a stát
se tak nejen „Králem tanečního parketu“,
ale i říct všem ostatním, že např. „Tančí
rád a je to na něm znát“, nebo že v tanci
byly „Rytmické chybičky“ apod. Samozřejmostí plesu byla i tombola, která byla
opravdu bohatá. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům. Ples se vydařil
a jak bylo uvedeno v názvu - Strážovice
opravdu tančili…

25. 1. Turnaj
ve stolním tenise
pořádají hráči ze Strážovic

1. 2. Dětský karneval
Pro děti byly připraveny hry, kouzelník

a spousta zábavy. Nechyběla tombola, ve
které vyhrálo každé dítě, navíc bylo i několik slosovatelných hlavních cen. Akce
se podařila, školou zněl dětský smích,
byla vidět radost v dětských očích nejen
z výhry v tombole, ale i z přirozené dětské hravosti a bezprostřednosti… a to
je hlavní. Ještě jednou děkujeme všem
sponzorům.

8. 2. Maškarní ples
pořádá Sokol Strážovice

15. 3. Kurz verbuňku
V únoru 2020 byl s dobrým záměrem
uspořádán kurz verbuňku pod vedením
tanečníků Salajky z Dambořic. Akce byla
především pro mladé budoucí stárky,
kteří se chtějí buď zdokonalit ve svém
lidovém tanci, nebo se ho naučit od
základů. Přestože hody mají ve Strážovicích tradici a stárci by měli mít o tanec
a verbuňk zájem, pořádaná akce skončila
smutně. Počet účastníků byl i přes dobrý
záměr, včasnou informovanost a kvalitní
učitele doslova tristní. Naučit se verbuňk přišli čtyři tanečníci. Kurz se tak stal
spíše soukromou záležitostí, kdy bylo
ale přislíbeno, že kdo bude mít příště
opravdu zájem, „vyučující“ nemají problém znovu přijet a naučit základy, ale
i pokročilejší způsoby tance. Je škoda, že
zájem současných i budoucích stárků byl
tak malý. Snad příště tuto šanci něco se
naučit využijí ve větším počtu a budou tak
moci na dalších hodech a zábavách ukázat (před rodinou i kamarády) co umí.

22. 2. Fašaňk
pořádali Hasiči, kulturní výbor a nadšení
dobrovolníci
Po mnoha letech se obnovila tradice Fašaňku. Průvod masek po dědině byl zakončen v místní hospodě pochováváním
basy. Akce se velmi zdařila a ohlasy diváků byly úžasné.

8. 3. MDŽ výstava
s názvem Chrchez la femme
Výstava obrazů a fotografií
MDŽ byla poslední akce až do léta. Všichni víme, jak to na jaře bylo a vzhledem
k vládním nařízením a hlavně obav
z neznámého, jsme museli zrušit nebo
přesunout plánované akce.
Avšak na společenské akce jsme nechtěli

úplně zapomenout a o Velikonocích, kdy
nemohli kluci chodit po dědině a svými
řechtačkami udávat čas, jsme se zapojili
do hromadné akce „hrkání, všichni společně, ale každý sám na své zahradě nebo
balkóně“.

Den matek a otců
Společně jsme chtěli oslavit den maminek a tatínků, měli jsme připravený bohatý program. Bohužel vládní opatření
stále trvala a my se tak nemohli všichni
sejít a po dlouhé době si užít trochu společenského dění.
Přesto se na maminky nezapomnělo a alespoň prostřednictvím místního rozhlasu
se jim popřálo. Básnička složená přímo
pro tento účel, pro tento den a písnička
snad potěšila nejen všechny maminky,
ale i babičky a tetičky. Děkujeme autorce
básničky (Lenka Čulíková) a přednesu do
rozhlasu (Adélka Vaňkátová).
V červnu se uvolnila opatření a mohly se
začít plánovat akce na léto.

1. 8. Memoriál
Pavla Pelikána
pořádá Sokol Strážovice

8. 8. Letní noc
„Já mám motorku, já mám super mašinu…“ touto písní byla zahájena letní noc
2020 ve Strážovicích. Tentokrát v motorkářském a rockovém duchu. Profesionální
stage, světla, rocková předkapela i hlavní kapela, tématické oblečení, výzdoba…
Těmito slovy by se dala ve stručnosti popsat letní noc ve Strážovicích. Humorné
zahájení místních i přespolních divadelních dobrovolníků v podobě živého klipu, kde nechyběla ani pořádná motorka,
ale ani starší typ „super mašiny“, mělo
úspěch, stejně tak půlnoční překvapení
rovněž v podání místních i přespolních
aktérů. Každé vystoupení mělo jiný nádech, jiný charakter a každý si tak přišel
na své. Stejně tak v hudební linii, kdy
zazněla spousta rockových písní a balad.
Skupiny Assy rock a Stíny měly úspěch,
druhá skupina zůstala i dlouho po ukončení letní noci, kdy jen komorně akusticky
hrála a zpívala pro poslední zúčastněné.
Přestože téma i podání letní noci bylo neobvyklé, bylo vidět nadšení účinkujících
i hostů. Pořadatelé akce si jsou vědomi,
že ne každému tento styl hudby sedí,
i proto byly pozvány dvě skupiny, kdy
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jedna hrála spíše starší rock a druhá modernější. Tak aby si mohli zatančit starší
i mladší hosté. Věříme, že i přes námitky
se vám letní noc líbila a zanechala ve vás
tu pravou letní rockovou atmosféru.

22. 8. Soutěž
v požárním útoku
pořádají hasiči

13. 9. Vítání občánků
Do naší obce jsme přivítali 8 dětí. O krásné vystoupení se postaraly děti ZŠ Strážovice.

19. 9. Úklid lesa
V sobotu 19. 9. 2020 se pár místních
nadšenců z obce Strážovice pod vedením
Kulturního výboru a za pomoci pár členů
místního Sboru dobrovolných hasičů,
rozhodlo uklidit les v okolí fotbalového
hřiště a podél silnice. Záměrem bylo podpořit akci Ukliďme Česko - ukliďme svět,
ale také udělat něco pro přírodu a naše
okolí. Přestože se dobrovolníků sešlo
daleko méně, než se očekávalo - udělalo
se kus práce a z lesa se vynosilo mnoho
pytlů s odpadky. I přes malý počet členů
úklidové skupiny, se akce vydařila a dobrý pocit z vykonané činnosti byl jen krásným bonusem pro všechny zúčastněné
dobrovolníky. Ukázalo se - že i malá skupina dokáže velké věci. A dobrovolníkům
ze Strážovic se to podařilo. Děkujeme.

3. 10. zájezd do Prahy
na muzikál Tarzan
V říjnu jsme vyrazili do Prahy na úžasný
muzikám s názvem Tarzan. Představení
mělo být původně v březnu, ale z důvodu
covidové situace bylo přesunuto na podzim.
Muzikál byl úchvatný od začátku až do
konce. Výkony zpěváků, akrobatické
kousky a celá atmosféra v divadle byla
fantastická. I přes to, že jsme museli
sedět v rouškách, jsme si muzikál užili.
Na konci představení celé hlediště stálo
a děkovalo hercům nekončícím bouřlivým
potleskem.

Těmito slovy jsme si na podzim připomněli, že ačkoliv nemohou být hody ani
předtím stavění máje, na hody přesto
nezapomínáme a tradiční hodové písničky si můžeme zazpívat i doma u sklenky
dobrého vína. A nejen zazpívat, ale i zavzpomínat na předešlé hody, starostovo
povolení k zábavě i hodům a třeba i oživit
nějakou veselou historku z průvodu a ve-

černí zábavy. To, že na hody ve Strážovicích nelze jen tak zapomenout, bylo vidět
i na obecní nástěnce, kde byla vyvěšena
básnička složená pro tento účel, pro
tyto dny a několik fotografií z předešlých
hodů. Jak bylo vidět, i přes zákazy, nařízení a rouškovou dobu jsme si hody přeci jen „udělali“ - i když sami v sobě a ve
svých vzpomínkách.

To je všechno co jsme za rok 2020 stihli.
V plánu bylo mnohem víc, ale jsme rádi,
že se podařilo uspořádat aspoň něco
málo. Důležité je zdraví a to si musíme
chránit.
Děkujeme všem, kteří nás podporují na
kulturních akcích tím, že je navštěvují.
Za kulturní výbor
Ludmila Bulová, Lenka Čulíková

Kuba Sytař
Nejenom auta, ale také závodění v nich,
naplňují život dvaadvacetiletého Jakuba
Sytaře. Do závodního auta usedl poprvé
v šesti letech po boku svého tatínka, tehdy pouze jako spolujezdec. „Dělal jsem
mu v podstatě navigátora. Chytlo mě to
tak moc, že jsem ho ve dvanácti letech
poprosil, aby mě naučil řídit,“ říká Jakub.
Základy řízení si osvojil v domácím prostředí, na dvoře, poté je využil v praxi na
polní cestě. Díky své píli a odhodlání se
z něj nakonec stal skvělý řidič. Do prvního závodu se pustil ve svých patnácti letech, kdy se v brněnských Kohoutovicích
umístil na třetím místě. „Následující roky
jsem jezdil jen jeden nebo dva závody,
postupem času jsem se do toho ale obul
víc, ujel jsem tři až čtyři závody,“ vzpomíná. V poslední sezóně se Jakub zúčastnil
dokonce sedmi závodů.
„Na Mistrovství České republiky
se chystám už pár let. Důležité je
připravit na to auto, ale také sebe,
a to psychicky i fyzicky.“
V juniorské kategorii obsazoval nejčastěji
druhá a třetí místa, ale má za sebou také
vítězství. První závodní auto prodal. Do
nového, které nazývá „malý raketoplán“
vkládá spoustu nadějí. „V dnešní době je
velmi těžké sehnat sponzora. Všimnout
si nás můžou právě díky novému autu,“

říká. Toto auto má sportovní průkaz a za
sebou již odjeté Mistrovství České republiky, proto přináší vidinu účasti na závodu
této vyšší úrovně i pro Jakuba. „Chybí mu
už jen lak a nějaké ty detaily,“ zmiňuje.
Svému autu a přípravám na závody věnuje podstatnou část svého volného času.
„Tomuto sportu je třeba obětovat veškerý
možný čas. Na Mistrovství České republiky
se chystám už pár let. Důležité je připravit na to auto, ale také sebe, a to psychicky i fyzicky. Cvičím každý den, abych to
zvládl,“ vysvětluje. Ačkoliv se v uplynulém roce na Mistrovství České republiky
připravoval, kvůli pandemii se mohl zúčastnit pouze menších závodů.
Na všechny závody je nutné mít připravenou i řádnou výbavu auta a vhodné
oblečení závodníka. Mezi bezpečnostní
prvky auta řadíme ochranný rám, závodní
sedačku, do které se závodník zapasuje
tak, aby sebou nemohl hnout, dále šestibodové pásy utažené opět tak, aby se závodník nemohl příliš hýbat, ale také síťky
v oknech. „Když člověk letí do meze a sklo
se roztříští, síťka je užitečná věc, podrží
dobře hlavu,“ popisuje Jakub. Mezi další běžnou výbavu se řadí také nehořlavé
oblečení, tedy ponožky, kalhoty, tričko,
kombinéza, rukavice, kukla a helma. Před
každou soutěží je také nutné, aby si závodník nastudoval trasu. „Říká se, že by
před závodem měl každý závodník umět

Hody 2020
…Zakázání akcí, setkání i hodů, zahnalo
nás dom na nějakou dobu… Místo všeho
- doma na hody vzpomínáme, u sklenky
vína si hodové písně zazpíváme…“
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nakreslit na papír přesnou trasu. Měl by
umět také odhadnout brzdnou dráhu,
a který kvalt před zatáčkou zařadit,“ říká.
Loni společně s přáteli založil závodní
tým ARC Kyjov. „Jeden z kamarádů, který
do toho se mnou šel je vnuk legendárního
závodníka Stanislava Firtl, nyní pokračuje v jeho stopách,“ zmiňuje Jakub. U začátků týmu stála tři závodní auta, letos se
jejich tým rozrostl o další dvě. Všech pět
aut bude závodit pod názvem ARC Kyjov.
„Mým dalším koníčkem je, že se o všechna tato auta starám. Když se autům něco
stane, kamarádi z týmu mi je svěří. Dělám
tedy všem našim autům veškerý servis,“
dodává Jakub Sytař.

„Skončil jsem se na pátém místě. Byl jsem
rád, že jsem to vůbec dokončil. Došel
jsem do cíle, jak jsem chtěl. Jsem rád, že
jsem dokázal skloubit manuální práci se
cvičením a předepsaným stravováním,“
říká Filip.

Filip Sytař
Běžnému posilování se dvaadvacetiletý
Filip Sytař věnuje už roky, nyní ale sklízí
úspěchy v kulturistice. Už na základní
škole toužil po lepší postavě. „Uvědomoval jsem si svou obezitu, zároveň jsem
toužil po tom vypadat jinak,“ vzpomíná
Filip. Společně se svým bratrem Jakubem začali pravidelně cvičit. Ačkolivnásledovala několikaletá pauza, ke cvičení
se opět vrátil, a to s mnohem větší chutí
než kdy dřív. Novému odhodlání přizpůsobil stravu podléhající dietě, ale hlavně
se naučil jíst pravidelně každé tři hodiny,
a to pětkrát až šestkrát denně. Jakmile
zhubnul 20 kilo, vytýčil si další cíle.

Aby kulturista uspěl, musí ujít velmi náročnou cestu. „Nastaví se každodenní režim, aby vše správně fungovalo. Vše musí
být přesně naplánované a načasované,“
zmiňuje. Obvykle se dopředu plánuje celý
rok. V tříměsíčních intervalech se střídá
objemová fáze, kdy sportovec nabírá na
váze a fáze diety, kdy naopak hubne. „Týden před soutěží nastává fáze superkompenzace, kdy se svaly ždímají na maximum a příjem živin je v podstatě nulový.

Cílem je vypálení přebytečného cukru ve
svalech,“ popisuje Filip. Závodníci poslední dva dny před soutěží totiž téměř
nepijí a konzumují pouze taková jídla,
která nenatahují vodu a sacharidy v podobě rychlého cukru, například rýžové
chlebíčky. „Tak rychle člověk nepřibere,
takže jde vše do svalů, které se napumpují. Nepije se, aby odtekla přebytečná
voda, kůže byla jako papír a svaly pěkně
vylezly,“ vysvětluje.
Po sezóně 2020 si Filip Sytař uvědomil, co
vše kariéra kulturisty obnáší. Pochopil,
že jde o činnost vyžadující oběti. „Pokud
se tomu člověk chce věnovat, tak si musí
najít práci, odkud může kdykoliv odběhnout do fitness centra, a kde může každé

Denisa Mazourková

Fotosoutěž Strážovice očima místních

Potenciál kulturisty v něm objevil trenér
z kyjovské posilovny Martin Novotný. Základem tohoto sportu totiž není pouze
pravidelný trénink a dodržování stravy,
ale také fyzické předpoklady, které Filip splňoval. Široká ramena, úzký pas
a objemné nohy. Po čase Filipa seznámil
s Michaelou Kohůtovou, která se stala
jeho trenérkou. „Vytvořila mi kompletní
tréninkové i jídelní plány. Dostala mě až
na pódium, za což jsem jí vděčný,“ říká.

V lednu 2019 kulturní výbor vyhlásil fotosoutěž, kdy občané během celého roku
mohli pořizovat fotografie z naší obce.
Fotografie byly rozděleny do tří kategorií
1. obec Strážovice
2. příroda Strážovic
3. život ve Strážovicích.

Bohužel o fotografování do soutěže byl
minimální zájem. Proto jsme nemohli
uspořádat v roce 2020 výstavu, jako jsme
měli původně v úmyslu.

a Tomáš Viktorýn. Jejich fotografie vám
představujeme v tomto článku.

Své úlovky do soutěže poslali pouze dva
strážovští fotografové Soňa Ratuská

Za kulturní výbor
Ludmila Bulová

Na první závody pořádané v Brně se připravoval tři měsíce, nakonec obsadil
deváté místo. „Šlo o první rozjezdovou
soutěž. Druhý den jsem závodil v Ostravě,
a to jsem už věděl, co a jak,“ vybavuje si.
S trenérkou Michaelou se zaměřili na odstranění nedostatků z předchozího dne.
Filip zazářil a umístil se v první třetině
závodníků, a to na třetím místě. „Ujistil
jsem se, že na to mám. Zvládl jsem projít
velmi těžkou přípravou, kterou málokdo
ustojí. Byla to velká zkouška, ve které
jsem uspěl, navíc s medailí. Věděl jsem,
že v tom chci pokračovat i nadále,“ říká.

„Pokud člověk chce,
tak si cestu vždy najde.“
Koronavirová pandemie přinesla Filipovi
v sezóně 2020 spoustu komplikací. Především se uzavřela fitness centra, kde nejenom cvičil, ale také pracoval. I přesto
to nevzdal. „Cvičil jsem v garáži s kotouči
od brzd. Využil jsem vše, co vypadalo jako
závaží a dalo se zdvihat. Pokud člověk
chce, tak si cestu vždy najde,“ popisuje

tři hodiny v klidu jíst. Nemůže si vyjet na
výlet bez navařeného jídla v krabičkách.
Měl by se zdržovat hlavně ve svém prostředí, kde je zvyklý cvičit. Nemůže pít
alkohol a ponocovat. Ve spánku nejvíce
rostou a regenerují se svaly,“ uvádí Filip.
Základem je tedy dodržovat zdravý životní styl plný cvičení, správného stravování
a spánku. „Ta cesta je dlouhá a nic není
zadarmo. Člověk je uzavřený sám v sobě
a posilovně, nestíhá si tak užívat života.
Ihned po závodech se připravuje zase na
další sezónu, protože chce být ještě lepší.
Je to osamocený životní styl, ve kterém
ale zároveň potřebujete někoho, kdo to
chápe a podpoří vás,“ dodává.

Filip. Musel si hledat jinou práci, nakonec začal pracovat manuálně. „Dieta byla
mnohem těžší než předchozí rok, je totiž
náročné skloubit tolik manuální práce
s cvičením. Byl jsem unavený a neměl tolik času na jídlo,“ vzpomíná. Po veškerých
přípravách následovala vytoužená odměna v podobě soutěže v Čelákovicích, která
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se měla odehrávat v místním kulturním
domě. Událost doprovázela nepříjemnost
v podobě stížnosti na konání sportovní
akce v nesportovním prostředí. Soutěžící
netrpělivě vyčkávali pokynů organizátorů a policie, zda bude vůbec možné soutěž uskutečnit. Následný hladký průběh
akce zajistily prostory vedlejší tělocvičny.
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Tímto jim děkujeme za zájem a podporu.
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