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Vážení občané,
omlouvám se Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas a tím i svoji důvěru, ale bohužel můj zdravotní
stav mi momentálně neumožňuje věnovat se funkci starosty. Pan místostarosta Ivan Murín mne
nemohl z pracovních důvodů ve funkci starosty zastupovat. Proto muselo dojít ke změnám. Plně
chápu, že Vás tyto změny natolik rozhořčily, že jste se rozhodli pro petici nebo pro otevřený dopis s
výzvou k odstoupení zastupitelstva a vyhlášení nových voleb. I já jsem jednu chvíli viděl v této možnosti
to nejspravedlivější východisko. Po opadnutí jistých emocí jsem si však uvědomil, že pro odstoupení
zastupitelstva je ta nejméně vhodná doba.
Jak jistě všichni víte, obce Strachotín a Popice obdržely nemalou dotaci na dokončení splaškové
kanalizace. Výběrové řízení na dodavatele stavby je v závěrečné fázi. Z těchto důvodů a z důvodů
dalších rozpracovaných akcí a žádostí o dotace není možné, aby zastupitelstvo odstoupilo. Nové volby
do zastupitelstva nejsou otázkou týdnů, ale měsíců. Vzniklo by až půlroční bezvládí a neměl by kdo
schvalovat a podepisovat smlouvy. Tím by mohlo dojít i k vrácení dotace. Bylo by to nefér k občanům,
kteří čekají na dokončení kanalizace, aby se mohli připojit. Bylo by to nefér i k lidem, kteří nám
pomáhali tyto dotace získat. Ať už to byli lidé z vyšší politiky nebo lidé jinak vlivní, jeden z nich je
dokonce rodák ze Strachotína.
Proto je nutné, aby jak obecní úřad, tak zastupitelstvo obce fungovalo, ať ve stejném nebo
pozměněném složení. Žádám všechny občany o shovívavost k současnému zastupitelstvu, a aby si
případné emoce ponechali na řádné volby v roce 2014.
Protože se blíží vánoční čas, přeji Vám všem spokojené a klidné Vánoce a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pavel Matýšek, starosta

Obdržené dotace a dary v roce 2012

Zimní údržba obce

Dary:
3.000,- Kč - Ing. Seidlová – zakoupeny lavičky na Podle Zákona o pozemních komunikacích je obec
hřbitov
povinna zajistit úklid silnic a chodníků v obci.
44.000,- Kč – Honební společenstvo Strachotín
- výsadba zeleně v obci v r. 2013
Není však v silách obecního úřadu zajistit s jedním
Dotace:
pracovníkem zimní údržbu všech chodníků. Proto
1.490.151,50 Kč – SFDI – výstavba cyklostezky
prosíme touto cestou občany o pomoc při jejich
600.000,- Kč – MMR – rekonstrukce MŠ
údržbě.
30.000,- Kč
- JMK – volby do JMK a senátu
Děkujeme za pochopení.
Byla také podaná žádost o dotaci na Sběrný dvůr
Strachotín.

Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva dne 5.9.2012
Ing. Zdeněk Pospíchal se vzdal mandátu, na jeho
místo postoupila jako náhradník
Bc.Lucie
Danihelová Dis. a složila svůj slib.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou VaK
Břeclav o provozování vodovodu na ul. Polní a Pod
Vinohrady, zařazení územní obce Strachotín do
MAS (místní akční skupiny) Hustopečsko, výpověď
firmě Hantály a.s., přijetí peněžního daru ve výši
44tis. Kč od Honebního společenstva, předání
dopisu od Ing. Zdeňka Pospíchala orgánům činným
v trestním řízení, záměry prodeje pozemků,
předsedkyni finančního výboru Ing. D. Seidlovou,
rozpočtové opatření č. 4, deleguje J. Handla jako
člena DSO ČOV, podporuje záměr výstavby domova
pro seniory aj.
Zasedání zastupitelstva dne 17.10.2012
Zastupitelstvo
schválilo
volbu
uvolněného
místostarosty – Bc. Lucie Danihelová Dis., a
neuvolněného místostarosty – Miloslav Minařík.
Dále schválilo příspěvek ZŠ Dolní Věstonice 20 tis.
Kč na dovybavení školy a podporu školních aktivit,
Členy škodní komise, vypsání výběrového řízení na
svoz odpadů a na dešťovou kanalizaci v pískovně,
předání exekuce na dluh p.Brychty, opravu
hřbitovní zdi, směrnici na prodej pozemků,

závaznou plánovací dokumentaci pro domov
seniorů, prodej pozemku 700/10 na ul. Polní,
vyhlášení veřejné sbírky na památník Velké Moravy,
záměr prodeje pozemků, rozpočtové opatření č. 5.
Bere na vědomí termín krojovaného plesu 2.2.2013, informaci o započaté práci na odbahnění
Saulokny, o započetí prací na opravách COV dle
reklamace, o vedení jednání s obcí Pouzdřany
ohledně cyklostezky aj.
Zasedání zastupitelstva dne 14.11.2012
Zastupitelstvo informovalo přítomné o svojí činnosti
za uplynulý měsíc. Schválilo smlouvu s p. Danihelem
na zimní údržbu silnic, záměry a prodej pozemků,
poptávkové řízení na rekonstrukci WC, závaznou
plánovací informaci – domov pro seniory,
rozpočtové opatření č. 6 – úspora 80tis. Kč, dar ZŠ
Dolní Věstonice ve výši cca 29tis. Kč, návrh Dohody
s obcí Pouzdřany na cyklostezku, zhotovení
rozptylové loučky na hřbitově, schválilo smlouvu na
pojištění majetku a odpovědnosti u poj. Generali a
Škodní směrnici. Informovalo o vrácení stavebního
pozemku na ul. Polní, změně ve stavební komisi, o
dotačním programu, vyúčtování hodů a zvolilo Mgr.
Libora Stehlíka zástupcem školské rady pro ZŠ
D.Věstonice a Hustopeče. 3.- 4.12.2012 proběhne
na OÚ audit účetnictví.

Celé znění zápisů ze zasedání zastupitelstev najdete na internetových stránkách obce (Veřejná správa –
zastupitelstvo obce) nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Informace OÚ
 Zpomalovací retardéry na ulici Sklepní jsou pláno-  9.11. proběhl v areálu PPS Agro odchyt zatoulavány po dokončení kanalizace.
ného pejska. Pejsek byl převezen do útulku pro
opuštěná zvířata. Chcete-li zvířátkům pomoci,
 14.12. se koná na MěÚ Hustopeče schůzka ohleduvítají především granule, konzervy a psí poně ulice Polní.
choutky. Vděčni budou také za čistící, dezinfekční
 Upozornění! Ulice Krátká je průjezdná jen do 1,5t.
a úklidové prostředky (ocet, košťata...), spreje
 Pan Stanislav Zezula nabízí kroužek leteckého moproti parazitům a jakoukoliv finanční pomoc. Přídelářství a stavění draků. Kroužek by se konal
spěvky můžete zasílat na
v sále obecního úřadu v páteční podvečery. Kdo by
č.ú. 107-1519910267/0100.
měl zájem, ať se nahlásí na obecním úřadě nebo u
www.utulekbreclavbulhary.cz
pana Zezuly na tel. 604 541 303.

Rybáři
ODBAHNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ SAULOKNY
Po několikaletém snažení o odbahnění „SAULOKNY“
se MO MRS Hustopeče, která na této vodě
hospodaří, podařilo tento projekt uskutečnit.
Odbahnění, které bude stát 1.300.000,- Kč, uhradí
celé ze svých prostředků MRS. A to bez dotací, o
které bylo dvakrát žádáno a zamítnuto. Dne
13.10.2012 firma GEN TEC s.r.o., která odbahnění
provádí, začala s odpouštěním a následně s
odvážením usazenin. Místní skupina MO Hustopeče
pod vedením hospodáře p.Přibyla, za pomocí
elektrického lovícího zařízení odlovila a převezla do
rybníka v Hustopečích a Boleradicích asi 1600kg ryb,
ve velké části kapra. Byly odloveny také štiky,
candáti, amuři, boleni, sumci, úhoři, tolstolobici i
bílá ryba.
Celá akce by měla být do konce listopadu tohoto
roku ukončena.
Jan Přibyl

Z historie:
RYBNÍK – RYBÁŘI
Akce, která měla zmírnit sucha, byla obnova
vysušených rybníků. Z bývalého strachotínského
rybníka zbyla dosti zachovalá hráz. Část dna byla
pokryta lesním porostem. V roce 1951-52 došlo
k obnovení rybníka. Les se vykácel a vybudovalo se
stavidlo. Vybudoval se i nový přívodový kanál
v hodnotě 1 milión Kčs, který přiváděl svrateckou
vodu
od
pouzdřanského
mlýna
kolem
pouzdřanského
rybníka. Kanál je veden po
vrstevnici asi 2m nad okolním údolím. Má však
písčité dno. Voda se v něm ztrácela. Kanál postupně
zarostl křovinami a buření. Voda si našla původní
koryto.
Rybník má výměru asi 30ha. Na jaře se osazuje
kg násadou kaprů, línů a něco štik a sumíků. Roční
průměrná produkce je asi 350 q ryb.
Okolí Strachotína bylo rájem pro sportovní rybáře.
Na západě teče Svratka s Jihlavkou, na jihu Dyje,
v lužním lese je mnoho tůní, mrtvých ramen a
jezírek, z nichž nejvýznačnější je Sauloka (pravidelně
zarybňovaná). V lužním lese je Stará Svratka (Křivé
jezero-Krunssé). Začíná v blízkosti silnice u
Mariánského jezírka a přivádí vodu z odtoku rybníka
a ústí do Louloky. Pokračováním Sauloky je
Leknínové jezero (Pánsce), Čapí j. a Podkovy. Vedle
Dyje je Modřanské, pod rybníkem je Jelení stopa
(Lossé), u soutoku Jihlavky je Černá Svratka. V Dyji
se vyskytují říční kapři šupináči - až 10kg, sumci,
parmy, štiky, úhoři, cejni, tloušti, aj. V jezerech jsou
kapři, líni, štiky, cejni, okouni, perlíni (červenky) aj.
Okolní vody obhospodařuje brněnský rybář. spolek
č.11 s pobočkami v Hustopečích a Mikulově.
Prameny :informace stát. rybářství, poznatky autora
Pamětní kniha MNV ve Strachotíně

TJ Sokol
Začátkem listopadu skončila první polovina soutěžního ročníku 2012-13. Náš klub měl zastoupení ve třech
kategoriích. Uvádíme bilanci našich mužstev.
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní přebor základen. V této kategorii opět došlo
ke změně pravidel a soutěž probíhá turnajově. Pořádající oddíl přivítá na svém hřišti v jeden den všechny
soupeře. V souběžně hraných utkáních se utkají všechna mužstva systémem každý s každým. O mužstvo se
staral jako hlavní trenér Patrik Franc. Mužstvo je prakticky nové a tak si na lepší výsledky budeme muset
chvíli počkat. Úspěchem už ovšem je, že takové mužstvo vůbec máme. V našem okolí jsme spíš výjimkou.

Velký problém byl s dopravou mužstva na zápasy. Většinou slyšíme od rodičů, že nemají čas. Když si ovšem
nenajdou oni čas na vlastní děti, tak jak si ho má hledat někdo cizí.
Další kategorie, kde jsme měli zastoupení, byl okresní přebor starších žáků. Tady dlouhodobá práce s hráči
přinesla bohatou úrodu. Pod vedením Josefa Bryma a Jiřího Svobody mužstvo dosáhlo historického
úspěchu. Vyhrálo totiž všech 10 podzimních zápasů a s plným počtem 30 bodů suverénně obsadilo první
místo tabulky.
Rk.

Tým

Záp

+

0 - Skóre

1.
2.
3.

Strachotín
Ch. N. Ves
Novosedly

10
10
10

10 0 0 67: 9
7 1 2 47: 18
5 1 4 59: 24

Body

PK

30
22
16

(Prav)
( 15)
-7
( 1)

První mužstvo prochází generační výměnou. Trenér Stanislav Greger a vedoucí František Stehlík starší
budují z mladých kluků tým, který snad bude v blízké budoucnosti schopen navázat na úspěchy z dob
nedávno minulých. Po podzimní části obsadil Strachotín šesté místo. To dává do jarní části klid na další
práci. Věřme, že výkonnost půjde nahoru a znovu budeme prohánět nejlepší mužstva na okrese. Je na čem
stavět, obranu a gólmana máme nejlepší v soutěži. Ještě poléčit útok a ….
Rk.

Tým

Záp +

1.

Zaječí

14

2.

Vrbice

14

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Starovičky
V.Němčice
Popice
Strachotín
Pouzdřany
Klobouky
Ivaň
V. Hostěrádky
Nosislav

14
14
14
14
14
14
14
14
14

1
1
1
0
8
8
7
6
6
5
5
6
3

12.

Uherčice

14

4

13.

D.Dunajovice

14

3

14.

Kobylí

14

1

P
K

0 -

Skóre

Body

1 2

54: 30

34

( 13)

0 4

52: 23

30

( 9)

3
1
3
4
2
4
3
0
4

27: 19
41: 26
29: 21
21: 17
21: 25
27: 26
29: 26
26: 26
23: 33

27
25
24
22
20
19
18
18
13

( 6)
( 4)
( 3)
( 1)
( -1)
( -2)
( -3)
( -3)
( -8)

23: 46

12

( -9)

22: 47

11

(-10)

18: 48

6

(-15)

3
5
4
4
6
5
6
8
7
1
0
0
2 9
1
3
0

(Prav)

V neděli 18.11. se podařilo zorganizovat autobusový zájezd na zápas první ligy Olomouc – Jablonec. Díky
kontaktům pana Sekaniny nám byla umožněna i prohlídka zázemí stadionu a kabin. Tento zájezd byl hlavně
odměnou pro hráče a funkcionáře, kteří celý rok poctivě makali. Zúčastnili se i naši věrní
fandové. Zájezd splnil vrchovatě veškerá očekávání. Díky milý pjecedo!
Ing. Zdeněk Pospíchal

Hasiči
Zprávičky od mladých hasičů
Výčet aktivit mladých hasičů je velký. Od vydání posledního zpravodaje proběhlo hodně akcí. Z těch letních
stojí za zmínku „Oslava konce školního roku“ s diskotékou a návštěvou motocyklového závodníka Viktora
Duška (vicemistr ČR v r.2010), o prázdninách návštěva letního kina a úspěšná „Pohádková stezka odvahy“,
kde mohly děti potkat jeptišku, bludičku a jiné pohádkové bytosti. Koho neodnesl hejkal, ten skončil u
velkého ohně a opekl si špekáček. Díky rodičům byla velká hostina, nejen špekáček. Rodičům dětí děkujeme
za pomoc.
V září proběhl nábor dětí. Nová posila pro mladší družstvo je Nikolka Jedličková, Gábinka Bohatá a Petřík
Cedivoda.
13.10.2012 mladí hasiči zahájili celorepublikovou soutěž „HRA PLAMEN“ v Sedleci podzimním kolem se
dvěma disciplínami - štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti. Po sečtení bodů skončilo starší družstvo
ve složení Dominik Hájek, Tomáš Vyskočil, Vojta Minařík, Nikola Dobrovolná, Tina Zeinerová a Honza Dohnal
na 2. MÍSTĚ V OKRESE (19 družstev).
Po sečtení bodů skončilo mladší družstvo ve složení Natálie Cedivodová, Viktorka Hájková, Viktorka Kunická,
Nikola Jedličková, Gábina Bohatá a Jakub Franc na 1. MÍSTĚ V OKRESE (15 družstev).
Druhé kolo hry Plamen proběhne na jaře, kdy nás čekají další čtyři disciplíny, z toho dvě podle mezinárodních
pravidel.
Mladí hasiči se chtěli bát, proto se zúčastnili „Dušičko-halloweenského reje“. Nejprve si museli přizdobit
hasičku vlastnoručně vydlabanými dýněmi a výrobky z dýní a v sobotu 3.11. mohl vypuknout strašidelný rej,
kterého se děti zúčastnily ve strašidelných maskách. Naléval se čarodějný lektvar, byla módní přehlídka
strašidel, strašidýlka čichem i jazykem poznávala přísady do čarodějných lektvarů – např. netopýří drápky,
dračí dech nebo žabí sliz, vyzkoušela si svoji sílu strašidelného dechu a jiné.
24.11. se mladí hasiči zúčastnili velké soutěže v uzlování – Open liga Drnovice. Je to soutěž mimo náš okres.
Byla to velká výzva s velmi přísnými pravidly. Všichni chtěli vyzkoušet jak to chodí „za humny“, tak jsme
vyrazili. Ovšem i u nás platilo pro výběr pravidlo, jen ti nejlepší. A to i z kapacitních důvodů. Na lize
v Drnovicích bylo 95 družstev (48 mladších a 47 starších) po čtyřech závodnících. Na našem starším družstvu
se velmi podepsala nervozita a do osmifinále se nedostali. Mladší družstvo čekalo trpělivě se startovním
číslem 41 na svou kvalifikaci. A pak to šlo ráz naráz. Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Nervy
pracovaly jak nám, tak i našim malým soutěžícím, adrenalin stoupal, kdo fandil, přišel o hlasivky. Nakonec
naši vybojovali 2. místo. Byli obdivuhodní – Viktorka Hájková, Viktorka Kunická, Natálka Cedivodová a Radim
Dobrovolný. Nešlo to jinak , než završit takový úspěch zmrzlinovým pohárem.
Další akce nás čekají, v prosinci „Čertovské žertování“ aneb vtipnější vyhrává, důležitý úkol je hodnocení
vánoční výzdoby a musíme stihnout Open ligu v Hrušovanech u Brna. V lednu nás čeká uzlování v Perné a
Starovicích. Je toho stále víc a víc, protože všechno co děláme děti baví. A to je dobře.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem krásné a klidné Vánoce
Dana Murínová

Mladí hasiči vyhlašují 4.ročník soutěže „O nejkrásnější vánoční výzdobu domů, oken, zahrádek“.
Hodnotit budou mladí hasiči ve čtvrtek 20.12.2012. První tři místa budou jako každý rok ohodnocena
milou cenou pro radost. Výsledky se dozvíte 21.12.2012 z místního rozhlasu. Minulé ročníky můžete
shlédnout na www.sdh-strachotin.cz odkaz mladí hasiči – akce

Severské husy přiletěly na jižní Moravu
Novomlýnské nádrže pod Pálavou jsou tradičním
zimovištěm severských druhů hus. V těchto dnech
jich ornitologové napočítali již 10 tisíc, ale stále přilétají další. V loňské zimě jich zde zimovalo dokonce
80 tisíc.
V listopadu k nám postupně přilétají stovky a tisíce
husí z nejsevernějších částí Evropy. Jde o husy běločelé a husy polní, které hnízdily v tundře za polárním kruhem. Nyní, před příchodem zimy, táhnou do
zimovišť ve střední a západní Evropě. U nás hnízdící
husy velké se již také daly na cestu do zimovišť, které mají v jižní Evropě a na severu Afriky.
Husa běločelá i husa polní jsou takřka stejně velké
jako naše husa velká. Na rozdíl od ní mají dospělí
ptáci jiné zbarvení zobáku a hlavy. Husy polní mají
zobák u hlavy žlutý a v přední části černý. Husy běločelé jsou o něco menší a dospělí ptáci mají dobře
viditelnou bílou skvrnu nad zobákem a tmavší hlavu
i krk. Obě tyto severské husy vytvářejí společná hejna. V letu se husy běločelé poznají i podle černých
skvrn na břiše.
Jen velmi výjimečně a vzácně se v hejnech hus běločelých a polních objeví i velmi vzácná husa malá. Jde
o drobnou husu, která má velkou bílou skvrnu sahající od zobáku přes celé čelo až za oko. Kolem oka
má navíc žlutý kroužek. V České republice byla dosud zjištěna pouze 13 krát.

Mezi tisíci husí se občas vyskytnou i bernešky bělolící, bernešky rudokrké a jen zcela výjimečně i berneška tmavá. V loňské zimě se na jižní Moravě podařilo ornitologům zjistit dokonce rekordní počet
bernešek rudokrkých. Zimovalo jich zde 17, o rok
dříve pouze 5. Častěji jsou na jižní Moravě k vidění
bernešky bělolící, ale i těch nebylo pozorováno více
než 20 jedinců. Nejvzácnější berneškou u nás je
berneška tmavá, která byla v České republice zjištěna pouze 9 krát a naposledy jeden kus v roce 2011.
V těchto dnech byla ornitology pozorována první
berneška rudokrká na jižní Moravě, a tak se na hrázích novomlýnských nádrží začnou častěji objevovat
pozorovatelé ptáků s dalekohledy. Jejich cílem je vidět nejen tisíce husí, ale především některou ze
vzácných bernešek. Pozorování ptáků, neboli
birdwatching, se u nás stává oblíbeným koníčkem
milovníků přírody. V západní Evropě a v USA se mu
věnují miliony lidí. Nejvíce informací o pozorování
ptáků nejen na Jižní Moravě je možno získat na
http://www.birdwatcher.cz.
Severské husy u nás zůstanou, pokud nepřijde velmi
tuhá zima, až do konce února nebo do první poloviny března, kdy se vydají zpět na sever na svá hnízdiště za polárním kruhem.
Jiří Šafránek-místopředseda MOS
Moravský ornitologický spolek–pobočka ČSO

Komise pro seniory
Komise pro seniory se zapojila do projektu SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ nadace Lívie a Václava Klausových.
Kurz zajistila AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO o.s.
Břeclav. Cílem projektu Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání
osobních počítačů. Vzdělávací projekt je zaměřen
především na ty seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže a chtějí se je alespoň v základních funkcích naučit ovládat.
Žáci kurzu se seznámili se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty
a se psaním textu. Proběhla krátká přednáška použití bankovních služeb.
Bezplatný, 14ti hodinový kurz probíhal ve dnech
15.10. - 19.10.2012. Každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu.
Děkujeme všem, kteří se kurzu zúčastnili a věříme,
že nové vědomosti budou využívat.
Hana Pospíchalová

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Možná jste si v tom každodenním shonu ani
nestačili uvědomit, že již nastal adventní čas.
I v letošním roce jsme se sešly, abychom se na
tuto dobu očekávání příjemně naladily.
Ve dnech 3. a 16. listopadu jsme vyráběly a
následně své výrobky glazovaly.
Myslím, že dvě hodinky strávené mezi milými lidmi
v úsměvné a tvořivé náladě nám právě
dávají zapomenout všem těmto běžným a
všedním starostem.
Jenom je mi velmi líto, že tvoříme stále tytéž.
Vždyť radost, kterou můžeme svým vlastním
vánočním výrobkem udělat svým nejbližším
nebo sobě, nelze nikde koupit.
Přeji vám krásné a pohodové svátky vánoční,
které vás potěší a naplní.
Do nového roku 2013 pak především to zdravíčko.
Danuše Knápková

ZŠ Dolní Věstonice
Základní škola v D.Věstonicích chystá řadu změn
První zvonění 3. září odstartovalo Nový školní rok 2012 / 2013 na Základní škole v Dolních Věstonicích. Při
jeho slavnostním zahájení se asi nejvíce usmívali naši prvňáčci. S novými školními brašnami na zádech se
těšili na svou paní učitelku, nové učebnice a sešity a na to, jak usednou do lavic a začnou se učit psát, číst
a počítat. Ostatní žáci určitě přicházeli do školy s očekáváním, co jim letošní rok přinese nového. Učitelé i
všichni ostatní zaměstnanci školy věří, že i v této nelehké ekonomické situaci toho bude dost a společně se
budeme snažit připravit žákům školy zajímavých deset měsíců.
Připravujeme celou řadu novinek. V oblasti vzdělávací se letos zaměříme na posílení výuky cizích jazyků a
rozvíjení specifických schopností žáků v rámci volnočasových aktivit. Naši žáci mohou navštěvovat některý
z deseti zájmových kroužků z oblasti sportu, estetiky i výuky jazyků. Budeme pokračovat v loni započatém
projektu EU–peníze školám a věříme, že naši nejlepší žáci dosáhnou úspěchy v celé řadě soutěží a
olympiád, kterých se chceme zúčastnit. Nabídneme žákům, ale i jejich rodičům a přátelům možnost
společně se zúčastňovat na akcích školy – ať už jsou to společné návštěvy divadel či koncertů, zájmové
kroužky pro dospělé, akce pro děti z MŠ. Chystáme řadu nových akcí jako je např. fotbalový turnaj,
běžecké závody, pasování prvňáčků na čtenáře, po dlouhé době pojedeme na lyžařský výcvik či výchovný
koncert. Věříme, že se nám podaří zorganizovat školní akademii, folklórní festival nebo divadelní
představení. V létě pak připravujeme tábor nejen pro děti, ale také pro rodiče s dětmi. Zaměřujeme se
také na lepší informovanost veřejnosti. Do provozu jsme uvedli nové internetové stránky školy na adrese:
www.zsvestonice.cz, začali jsme vydávat školní zpravodaj, před školu jsme instalovali informační vitrínu, o
naší škole se už několikrát psalo v okresním tisku. Co se týká materiálového vybavení, pořídili jsme nové
lavice do dvou tříd a postupně chceme novým nábytkem vybavit všechny třídy. Modernizujeme učebnu
hudební a výtvarné výchovy pomocí nové elektroniky. V plánu je postupná instalace projektorů do tříd a
vybudování odborné učebny regionální historie.
Plánů je hodně. Já ale věřím, že jen ten, kdo si klade vysoké cíle, dosáhne velkých úspěchů. A největším
úspěchem pro nás je dobře fungující škola, plná spokojených žáků a učitelů. Škola, do které rodiče rádi
přihlásí své děti, protože budou vědět, že je o ně dobře postaráno. K tomu, aby se nám to splnilo, budeme
potřebovat také podporu obcí našeho školního obvodu a široké veřejnosti. Za ni vám předem děkuji.
A doufám, že v červnu dostaneme všichni - žáci, učitelé, rodiče, vedení obcí i široká veřejnost velkou
jedničku na naše pomyslné vysvědčení.
Mgr. Ing. Zbyněk Háder
ředitel školy

Sledujete dění v naší škole na internetu na nových stránkách školy:
www.zsvestonice.cz
Najdete zde nejrůznější aktuality, fotogalerii, kalendář akcí, dokumenty školy, formuláře ke stažení,
informace o kroužcích, jídelníček a mnoho dalších informací

Obce i senátor pomohli škole
Vedení všech čtyř obcí školského obvodu ZŠ v D.Věstonicích a senátor Jan Hajda pomohli této škole ke
zlepšení materiálního vybavení. „Chtěl bych tímto všem zastupitelům obcí i panu senátorovi moc
poděkovat, že nám pomohli významnou finanční částkou řešit některé problémy, které jsme měli. Za takto
složené peníze jsme už nyní nakoupili nové lavice do dvou tříd a chystáme se zakoupit i jeden projektor na
I.stupeň. Věřím, že z dalších sponzorských darů a z prostředků, které získáme vlastní aktivitou, budeme
moci pořídit další vybavení, které bude sloužit žákům naší školy,“ prozradil nám ředitel školy Zbyněk Háder.

Divadelní představení pomohlo škole
Příjemně strávit páteční večer, podívat se na zajímavé divadelní představení, a přitom pomoci dětem v základní škole, to vše se odehrálo v pátek v Kulturním sále obce Strachotín. Herci z boleradického divadla zde
odehráli charitativní představení Robin zbojník, jehož výtěžek byl věnován žákům Základní školy v Dolních
Věstonicích. A výsledek tohoto večera předčil všechna očekávání.
„Už když lidé přicházeli, byla cítit ve vzduchu úplně jiná atmosféra než obvykle. Bylo jasné, že většina z nich
sem nejde „jen“ za divadlem, ale že chtějí svou účastí pomoci naší škole,“ svěřil se nám ředitel ZŠ
v D.Věstonicích Zbyněk Háder, který sám v představení účinkoval. Úspěšná hudební férie z pera autorské
dvojice Voskovec+Werich s písničkami Jaroslava Ježka dvě hodiny bavila zcela zaplněný sál ve Strachotíně.
Také herci si toto představení velice užívali. „Bylo to asi nejlepší publikum, které jsme na této inscenaci kdy
měli,“ je přesvědčený režisér Jiří Brabec. „Jako by všichni na jevišti i v hledišti věděli, že tady jde o víc než
obvykle.“
Dlouhotrvající potlesk po poslední písničce pak jenom podtrhl spokojenost všech zúčastněných. „Bylo to
nádherné představení a moc jsem se pobavila. Výkon herců byl úžasný a já sama jsem ráda, že jsem tady
byla a mohla nějak pomoci naší škole,“ řekla nám po představení paní Michaela Houdková z Dolních Věstonic. A spokojen byl také ředitel školy, když se dozvěděl, že celý tento večer vynesl částku 7 620 korun.
„Chtěli jsme hlavně koupit odpočinkový koberec pro naše prvňáčky, ale díky této štědré podpoře můžeme
koupit i nějaké vybavení a učební pomůcky do dalších tříd. V nejbližších dnech se společně s učiteli rozhodneme, které konkrétní věci to budou,“ prozradil nám ředitel školy Zbyněk Háder a pak dodal: „Chtěl bych
poděkovat všem, kteří nám pomohli toto představení zorganizovat. Především hercům boleradického divadla, kteří hráli bez pokrytí jakýchkoliv nákladů, učitelům školy, kteří připravili výborné zázemí a také obecním úřadům, které nás podporují. A samozřejmě všem divákům, co nás přišli podpořit. Věřím, že se nám
bude dařit podobné akce dál organizovat. Jsem přesvědčen, že škola na vesnici má být nejen vzdělávací, ale
také kulturní institucí,“ plánuje do budoucna ředitel Háder.

Do školy chodí nejen děti, ale i dospělí
Základní škola v Dolních Věstonicích v letošním školním roce otevřela jinde nevídanou nabídku zájmových
kroužků pro své žáky. Ale nejen pro ně. Do školy v tomto roce začínají chodit i dospěláci, kteří zde
navštěvují kroužky počítačové gramotnosti a keramiky.
„Zájem o volnočasové aktivity byl mezi žáky školy opravdu nečekaně velký. A to i přesto, že většina kroužků
byla zpoplatněna,“ řekl nám ředitel školy Zbyněk Háder. „V současné době máme v provozu deset kroužků
z oblasti výuky jazyků, estetiky i sportu. Věřím, že pestrá nabídka jak zajímavě trávit volný čas dětí, pomůže
zvýšit atraktivitu naší školy.“ Děti ve škole v Dolních Věstonicích mohou chodit do kroužku angličtiny pro
nejmenší, dyslektického kroužku, dvou kroužků keramiky, sborového zpěvu, dramatického, tanečního a
folklórního kroužku. Sportovně založení žáci pak mohou navštěvovat sportovní hry, kroužek atletiky a
fotbalu.
Ve škole však letos můžete potkat nejen děti, ale i dospěláky. Schází se tu ve svých kroužcích pro veřejnost,
aby příjemně strávili čas a něco nového se naučili. „Chceme, aby škola byla společenským centrem i pro
širokou veřejnost. Proto jsme letos otevřeli kroužek keramiky a počítačové gramotnosti. O druhý z nich byl
zájem tak velký, že jsme nakonec zahájili hned dva kurzy. A z prvních ohlasů to vypadá, že jsme trefili do
černého. Jak senioři, tak i ostatní dospěláci si pochvalují možnost vyrobit si ve škole nějaký zajímavý
dekorativní předmět z keramiky nebo se naučit něco nového z oblasti výpočetní techniky,“ spokojeně
konstatuje ředitel Háder. A přidává informaci, že pro dospěláky bude škola pořádat i další akce. Tradiční
vánoční koncerty doplní zájezdy do divadla, folklórní festival nebo prázdninový tábor pro rodiče s malými
dětmi.

Ze školních lavic:
PODZIMNÍ DNY MOHOU BÝT VESELÉ
Nezdá se vám někdy, že ty listopadové večery,
zvláště po změně letního času, jsou příliš dlouhé?
Nám se naopak zdá, že každý školní den nám uteče
jako lusknutí prsty. A co potom jedna vyučovací
hodina! Ale i tak. Představte si, co všechno se
v takové jedné hodině slohu dá zvládnout. Stačí pár

slov, která jako by k sobě vůbec nepatřila. A v tom je
právě ta zábava. K vymyšlení báječného vypravování
už stačí trochu fantazie. Nejdřív nejisté vrtění,
nerozhodné pokukování ... napsat první větu .... a
pera za chvíli po papíře kloužou, přímo sviští ........ již
je slyšet jen tikání "docela hlasitých" hodin.
Mgr.Danuše Knápková

První zadání: stůl, řízek, kolotoč, hudba, opice, Po cestě narazil na obrovského přežvykujícího
talent, kominík
velblouda. "Hej ty, zelenej, nemáš u sebe aspoň
jednu cigaretu?" Vodník se ani neohlížel a uháněl
Dnes odpoledne jsem si dal řízek. Ležel tak hezky na pryč. "To je dneska den," pomyslel si.
tom stole, až jsem na něj dostal chuť. Od narození
Michal Machala - 5.tř.
mám talent v pojídání řízků.
O pár minut později jsme jeli na pouť. U vchodu
tančila opice. Tančila na úžasnou hudbu. Ale my KLÁRKA A ONDRA JEDOU DO ZOO
jsme se šli povozit na kolotoči. Brzy jsme však museli Jednou v létě se rozhodli Klárka s Ondrou, že
domů, protože měl přijít kominík prohlédnout a pojedou do ZOO. Oblékli se, dali si krátké ponožky a
opravit komín.
sandále. Předtím šla Klárka za maminkou:
Ladislav Svadbík - 5.tř. "Maminko, jdeme s Ondrou do ZOO." Maminka si
zapálila cigaretu a řekla: "OK."
Druhé zadání: cigareta, vodník, velbloud, zub, Děti si namazaly chléb s marmeládou a do termosky
ponožky,
lepidlo,
termoska,
marmeláda si udělaly čaj s rumem. Když přišly k pokladně a
chtěly dva lístky, paní pokladní odložila lepidlo a
VODNÍK ČESÍLKO
hlubokým hlasem se zeptala: "A kolikpak je vám
Žil byl v jednom rozkošném rybníčku vodník jménem let?" Klárka odpověděla: "Mně je 11 a bratrovi 9."
Česílko. A tenhle Česílko se pořád nudil, protože Dostaly dva zlevněné lístky a šly dál. Prošly skoro
dušiček pod hladinou už měl spoustu a všechny celou zoologickou až stanuly u výběhu velbloudů.
poličky byly plné od shora až dolů. Jednoho Náhle Ondra strčil do Klárky a s údivem vykřikl:
krásného dne si tak odpočíval, když ho najednou "Podívej, ten vodník trhá tomu velbloudovi zub
praštila termoska rovnou do hlavy.
obřími kleštěmi! To jsem ještě neviděl!"
Vodník vyskočil a vykřikl:
Celou cestu domů si o tom povídaly. Doma Ondra na
"Kdo to byl? Kde jsi ty darebáku? Neschovávej se a maminku ihned vybafl: "Mami, v ZOO byl vodník a
vylez!" Ale nikdo se neozval. A nejhorší bylo, že to trhal velbloudovi velikými kleštěmi zub!"
nebylo vše. O kousek dál, hned u břehu, leželo Maminka si zase zapálila cigaretu, snědla chléb s
prázdné lepidlo, roztrhané ponožky a sklenice marmeládou a dopila čas s rumem, které děti
marmelády. "Tak toho už mám plné zuby!"
přinesly zpět a řekla: "Příště budete doma."
Vodník Česílko se rozplakal. Musel se jít projít.
Klárka Bezděková - 5.tř.
Pozvánka
Zveme všechny na Vánoční koncert, který se
uskuteční ve středu 19. 12. v 18:00 hod. v kostele
sv. Oldřicha ve Strachotíně. V programu vystoupí
žáci i učitelé školy a zazpívají vánoční skladby, které
vás naladí do sváteční atmosféry.

Zveme také všechny na 10. Ročník svěcení mladých
vín, které se uskuteční ve čtvrtek 27. 12. 2012 ve
vinárně Dallas.

Poděkování
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vašim občanům co nejsrdečněji poděkoval za uspořádání sbírky použitého ošacení
pro naši organizaci.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili naši
činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích. Vámi
darované věci posloužily sociálně potřebným občanům a daly práci cca 60 klientům z našich azylových
domů.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel, Diakonie Broumov

Společenská kronika
V druhé polovině roku jsme přivítali na svět:

V druhé polovině roku jsme se rozloučili:

Kolegar Jan

Pospíchal Alois
Podbřecká Věra
Životní jubilea

Burešová Zdeňka – 80 let
Bureš Václav – 80 let
Voytenko Raisa – 75 let
Mašínová Ludmila – 75 let
Hudeček Jan – 70 let
Křivánková Ludmila – 70 let
Křivánek František – 70 let
Kalová Ludmila – 70 let
Fialová Eva – 70 let
Veselá Marie – 65 let

PF 2013

Beranová Marie – 65 let
Dubec Jan – 65 let
Šedivý Josef – 65 let
Vozděk Vavřín – 65 let
Malhocký Zdeněk – 65 let
Benešovská Ludmila – 65 let
Havlíček Jiří – 65 let
Šedivá Jiřina – 65 let
Prokeš František – 65 let
Kolegar Zdeněk – 65 let

Veselé Vánoce a
šťastný nový rok přeje
Obecní úřad Strachotín
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Obrazová příloha

Berneška Rudokrká – Vlastimil Horák

Čištění Soulokny

Počítačový kurz Senioři komunikují

Divadelní představení Robin Zbojník

Zájezd na zápas Olomouc-Jablonec

Družstvo starších žáků

Dušičko-halloweenský rej

Mladí hasiči - open liga Drnovice
Stěhování nového vybavení do třídy

