STRACHOTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
1/2021
Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, máme za sebou náročné období koronavirové krize.
Informací o nemoci Covid -19 bylo spoustu, že je někteří už i přestali sledovat. Všem nám přeji,
aby se situace už jen zlepšovala. Nynější děsivé zprávy o řádění tornáda ve vzdálenějších
vesnicích, nás všechny pak také nenechaly chladnými a cítíme potřebu pomoci. Tím chci všem
našim občanům, kteří finančně či materiálně pomohli a pomáhají, moc poděkovat.
Jen krátce bych chtěla zmínit co se událo v naší obci během prvního pololetí. Byla úspěšně
dokončena místní komunikace za kostelem, která byla financována z vlastního rozpočtu obce,
jelikož se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo naši žádost o dotaci nepodpořit. Při pracích
jsme trošku ušetřili a silnice nás nakonec stála 2 117 222,70 Kč. Je dokončeno parkoviště u
obecního úřadu. Zpracovává se projektová dokumentace na parkovací místa v ulici Zahradní.
Částečně dochází k rekonstrukci celého vodovodního řádu v obci. S vedením VaK Břeclav, a.s.
stále vyjednáváme o kvalitě dodávané vody. Na dětské hřiště přibyla žirafa-pexeso a v parčíku
u Rybářské bašty jsou umístěny dvě nové houpačky. Přeji nám všem i našim dětem klidné
prázdniny, hezké letní období, dobrou náladu, pozitivní myšlenky a negativní jen testy.
Mikáčová Jaroslava
starostka obce

Střípky z obce
Pitná voda
Bohužel došlo ke zhoršení kvality pitné vody dodávané v síti dodavatele VAK Břeclav a.s., a
to nejen pro naši obec, ale i pro : Nová Ves, Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň,
Vranovice, Přibice, Pouzdřany . Základní informace a upozornění na závadnost vody vám
přinášíme prostřednictvím webových stránek, ale dovolím si uvést ještě několik faktů k této
problematice, protože zvýšené množství dusičnanů v pitné vodě je z hlediska zdraví velmi
vážný problém. Hraniční hodnoty pro kojence jsou 10mg/ l , u dospělého 50 mg/l (nutné
podotknout, že jiné státy mají hranici hodnot o hodně níže). Na každého z nás, dle zdravotního
stavu a predispozice , má zvýšený obsah těchto látek jiný nepříznivý vliv. Důležité upozornění:
dusičnany z vody převařením neodstraníte!!!
Státní zdravotní ústav Praha připouští zásobování pitnou vodou se zvýšeným obsahem
dusičnanů v krátkodobém časovém úseku. Samozřejmě jsme okamžitě reagovali na vzniklou
situaci a jsme ve spojení s odpovědným zástupcem dodavatele pitné vody. Stále probíhá
zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě, protože se stav
zdroje zatím nelepší. I proto došlo k rychlému rozhodnutí, a voda pro naši síť je nyní dodávána
přes vodojem v Pouzdřanech, kde je poměrem ředěna vodou ze zdroje Zaječí - tím dochází ke
snížení obsahu dusičnanů. Probíhá častá kontrola formou odběrů v krátkých intervalech oproti
normálnímu stavu, výsledky VAK a.s. okamžitě odesílá na obce a uveřejňuje na svých
stránkách. K datu odběru 30.6.2021 měla „naše voda“ ve vzorku již 18mg/l, a vzorek ze dne
7.7.2021 udává 17 mg/l. Krajská hygienická stanice jako reakci na vzniklou situaci přijala
opatření, v níž doporučuje snížení užívání pitné vody. Není to však řešení, nemůžeme mít přeci
strach se napít pitné vody z vodovodu. Sledujte prosím i naše webové stránky, informujeme
zde o aktuálním stavu a dění této problematiky.
JG
Výstavba biokoridoru a suchého poldru
Mnozí z vás nestíhali sledovat dění kolem úprav v extravilánu obce, a to území nad obcí, kde
bude vytvořena plocha sloužící pro odlehčení nadbytečné vody tekoucí za většího spadu
dešťových vod. Terénní úpravy a výsadba stromů a keřů dá vzniknout v případě silnějších
srážek místu zachycení vody a jejímu vsaku, případnému pozvolnému přepadu do svodnice,
čímž uchrání domy v obci od přívalové vody z polí. „Velká hromada hlíny“ - jak někteří
popisují co vidí, bude v podzimním vegetačním období osázena, nemusíte se bát, že by zde
zůstala holá hromada. Navazují postupně jednotlivé plochy biokoridoru, které kopírují hranice
zastavěné části obce a postupují dál do polí ve směru na Šakvice. I tady v extravilánu budou
v rozsahu zástavby plnit funkci záchytu možné přívalové vody ve směru z vinohradem
osázených vrchů, ale jejich hlavní funkcí je přirozené prostředí pro rostlinstvo a živočichy všech
druhů. Většina z nás již bohužel také opomíná otázku vlivu výsadby stromů ve spojitosti
s mírněním větrné eroze - když se rozhlédnete do okolí nevidíte nic než lány se zemědělskou
činností a obrovskou plochu vodní hladiny. Při poryvu větru pak můžete pouhým okem
pozorovat ztrátu ornice, v cestě větru nestojí žádný strom. V projektu jsou všechny náklady
způsobilé a kryty ve výši 100% z Operačního programu Životního prostředí. I když se někomu
může zdát, že 15 milionů je vysoká částka, pro podporu a ochranu přírody pro nás, a hlavně
naše děti, je to velmi důležité rozhodnutí. Když sleduji ostatní projekty v naší zemi, které již
proběhly nebo jsou ve fázi přípravy, jedná se z velké části o nápravu činnosti člověka
z předchozího období. Narovnali se koryta řek, nyní znovu tvoříme meandry a laguny….

Zničili se obyčejné meze mezi jednotlivými lány půdy, vykáceli nepotřebné remízky, houštiny
s trním… obnovujeme…… každý kousek půdy, i když byl a je podmáčený, se pokoušíme
zúrodnit i za cenu eroze, a tím zeslabování orniční vrstvy…….. Každý kdo bude mít zájem o
podrobnější informace mě může kontaktovat, ráda vše vysvětlím.
Jarmila Gutmanová

Mezi malé stavební práce můžeme zařadit úpravu odvodu dešťové vody u garáží na ulici
Družstevní - už se po dešti nebudeme brodit po kotníky ve vodě. Čeká nás vyspádování odtoku
ulice Krátké, a také snad prosadím malou úprava sjezdu na silnici od Jednoty pro občany
s vozíčky pro seniory a invalidy, vysoký a vydrolený nájezd je pro ně nebezpečím. Na
posledním zasedání zastupitelé obce odsouhlasili opravu přístupové cestičky v areálu mateřské
školy.
JG
Pomoc pro postižené obce tornádem
O hrůze a ničivém působení tornáda v našich moravských obcích jsme se dozvěděli všichni.
Děkuji všem, kteří vyslyšeli prosby o pomoc materiální i finanční. Ve spolupráci se záchranáři
„na místě“ jsem konzultovala vždy co schází, jaký materiál je nutný pro pomoc v prvním sledu
a co opravdu pomůže: v prvním svozu to byly zejména velké krycí plachty pro střechy,
v druhém jsme vezli stavební kolečka, nářadí a spojovací materiál, ve třetím svozu již byly jak
velkoformátové plachty, kterých nikdy není dost, tak také průmyslové vysavače,
elektroprodlužky, čelovky, stavební pěny, baterie, pivo , repelenty, přípravky na ochranu
proti spálení od sluníčka a další … Poděkování patří i hasičům ze Strachotína, panu Stanislavu
Veleckému a Vodní záchranné službě z Pavlova, kteří zajistili převoz materiálu na místo do
rukou těm, kteří ho potřebovali. Finanční sbírka do pokladniček umístěných v rámci obce stále
ještě probíhá, o vybrané výši vás budeme informovat. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pomoc

finanční i z rozpočtu obce ve výši Kč 150 000.-, a krásnou akcí bylo i přátelské utkání fotbalistů,
kteří věnovali na pomoc lidem po tornádu vybrané dobrovolné vstupné. Naše pomoc byla sice
kapkou oproti rozsáhlým potřebám poškozených, ale každá kapka je součástí moře, a to se
projevilo ve velké vlně pomoci ze všech stran naší země i zahraničí.
JG

Základní škola Dolní Věstonice
Skončil již školní rok?
Po loňské i letošní distanční, dobrovolné a rotační výuce jsme se 10. května t.r. s nadšením
vrátili do školy. Děti zasedly do lavic, učitelé se postavili před tabule a každá společná minuta,
každá společná vyučovací hodina, každý den se všem zdály krátké. A tak jsme si naplno užívali
i poslední „tradičně“ hektické dny. Písemky, Den dětí, cirkusové dílničky, výlety, pasování na
čtenáře, školní focení, mikulovští hasiči, cesta za pokladem, úklidy tříd a šatnových skříněk,
rozloučení s deváťáky … ale i Mikonašk (Mini koncert naší školy).
Po loňské odmlce jsme na první březnový ročník letos navázali termínem 28. června. Sál
Galerie Závodný v Mikulově se opět plnil slavnostní atmosférou. Děti ale i absolventi naší
školy, pedagogové a milí hosté hráli, zpívali, recitovali … rodiče a celé publikum bez dechu
naslouchalo. Nikdo se nebránil úsměvům ani slzám, všichni si plnili svá srdce krásou hudby,
melodií, slov. Cítili jsme, jak vzácné jsou tyto chvíle v dnešním uspěchaném životě. Emoce se
mísily. Obzvlášť v těchto dnech … Záměrem naší školy bylo věnovat výtěžek z koncertu rodině
Mackových z Moravské Nové Vsi hluboce poznamenané tornádem. Naši myšlenku umocnilo i
vystoupení Jožky Černého, který se svým milým a vzácným vystoupením stal jakousi
pomyslnou třešničkou na dortu. Nesmírně si toho vážíme. Celková částka se vyšplhala na
neuvěřitelných 45.600,- Kč. Rozhodli jsme se tedy polovinu vybrané částky tj. 22.800,- Kč
zaslat jako „škola škole“ do ZŠ Moravská Nová Ves. Děkujeme všem dárcům! Pro nás však
tímto školní rok 2020/2021 nekončí. Pracovníky školy čeká spousta práce v červenci i v srpnu.
Kromě běžného úklidu a přípravy na nový školní rok se během prázdnin „narodí“ nová první
třída a celý 1. stupeň již bude mít kmenové třídy v přízemí. Součástí těchto stavebních úprav
bude rovněž nově situovaná sborovna a sklad učebnic. Na tyto změny naváže přesun učebny

fyziky a chemie do 1.patra a také přemístění jazykové učebny.Stále platí, že „naše malá škola
má velké plány“. Krásné a dlouhé léto, příjemné, společně a ve zdraví prožité prázdniny a ….
v září na viděnou!
Mgr. Danuše Knápková ,ZŠ Dolní Věstonice

Myslivost
Bohužel ani letos nebyla situace z důvodu nákazy příznivá, a proto nám bylo zrušeno plno
společenských akcí a události. Termíny pro Svod loveckých psů a Zkoušky vloh byly posunuté,
akce se konaly bez diváků. Člen našeho MS - pan Holešinský, se zúčastnil se svým psem
Crossem (německý ohař) zkoušek vloh, získal krásné 4. místo z 18 zúčastněných psů.

Gratulujeme! Výstava trofejí je vyplánována na 24.-25.7.2021 v kulturním domě ve Velkých
Němčicích. V současné době se věnujeme opravě krmných zařízení a zajištění krmiva na letošní
zimu. Nasušili jsme si po domluvě jetelinu z polnosti pana Janáka, ale již i z našeho kousku
pole. Pomáháme se zaléváním stromků v rámci obce, sečeme trávu kolem líp v Aleji života.
Velkou radost jsme měli z účasti dětí na akci Zajíčkova velikonoční stezka, překvapilo nás mile
kolik vědomostí mají některé děti o přírodě a zvířatech v ní žijící. Všichni se těšíme až se zase
budeme scházet na společných akcích, setkávat se s kamarády, přáteli a moct si popovídat bez
nějakých omezení.
MS Strachotín

Zajíčkova velikonoční cesta
Na 2. dubna 2021 jsme připravili pro všechny děti, jejich rodiče i prarodiče, cestičku plnou
hádanek, poznání i dobrodružství, na které u konce všichni šikovní objevili poklad!!!!
Doufáme, že se všichni jarně provětrali a užili si první jarní vycházky. Děkujeme všem
pomocníkům na jednotlivých stanovištích a těšíme se další ročník !!

Sokol Strachotín
V sobotu 26.6.2021 se na místním fotbalové hřišti konalo přátelské utkání místních
,,Dinosaurů,, a ,,Dravého mládí,,. Přátelské utkání se neslo v duchu pomoci obyvatelům

postižených tornádem. Dobrovolné vstupné v celkové částce 10 270,-Kč bude předáno
potřebným.
Všem zúčastněným za příspěvky moc děkujeme. Utkání skončilo vítězstvím "Dravého mládí",
tak ať jim ten tah na branku vydrží.
JM

Hasiči Strachotín
Sbor dobrovolných hasičů Strachotín
Tak jako v loňském roce, tak i letos se do činnosti mladých hasičů propsala nepříznivá covidová
situace. A stejně jako v loňském roce, tak i letos se mladí hasiči Strachotín zapojili do výtvarně
literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Této soutěže s hasičskou
tematikou se mohou účastnit nejen mladí hasiči z SDH, ale také mateřské, základní, střední i
speciální a umělecké školy. Soutěží se v několika kategoriích (dle věku). Soutěž je postupová
a nejlepší práce putují do republikového kola. Základního kola se z SDH Strachotín zúčastnili:
Matyáš Staněk, Karolína Šedivá, Kryštof Šedivý a Amélie Pekaříková. V okresním kole, které
vyhodnocuje Okresní odborná rada prevence Břeclav, měli mladí hasiči Strachotín želízko
v ohni v podobě Amélie Pekaříkové. Ta zabodovala jak v literární, tak ve výtvarné části, neboť
v literární části získala 1. místo a ve výtvarné krásné 3. místo a její práce tak postoupily do kola
krajského. V krajském kole získala Amélie Pekaříková opět 1. místo v literární části.
Výherkyni moc gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů i
v dalším ročníku této umělecké soutěže.
Poslední červnový čtvrtek patřil rozloučení s hasičskou (ne)sezonou. Bohužel, letos družstvo
starších opustila elita, která za dobu svého působení dosáhla nemalých úspěchů. Naštěstí, již
nyní mají slušné nástupce, kteří jim ostudu určitě neudělají.
Od září se těšíme (snad) již v normálním režimu. Krásné bezstarostné prázdniny'!
za SDH Strachotín Adéla Murínová

Kultura v obci
Vinařský spolek Strachotín zve :

TJ SOKOL Strachotín zve:

HABÁNEK
Habánek pokračuje!
I přes dlouhou pauzu, kdy jsme se díky pandemii nemohli
scházet, konečně zase fungujeme. Děti i my dospělí jsme
se nemohli dočkat a v červnu se uskutečnila první
zkouška. Účast byla hojná a setkání po takové době velmi
emotivní. Všichni tak vyrostli! Naše řady se rozrostly o
další členy, za což jsme velmi rádi a stále přibíráme.
Přijďte mezi nás na zkoušku každou středu od 16,00 hod.
Zpívat a tancovat s námi mohou děti již od 3 let. Pilně
nacvičujeme repertoár na tradiční strachotínské hody,
kde budeme v neděli odpoledne vystupovat.
Tímto Vás srdečně zveme.
Za Habánek Radka, Dáša, Lenka a Simča

MŠ Strachotín
Na konci dubna zavítaly do naší školky čarodějnice, se kterými předškoláci vařili lektvary,
házeli na cíl a také závodily v letu na koštěti.
V květnu oslavily svátek maminky a děti jim vyrobily krásné dárečky. Naučily se pro ně
básničky, písničky i taneček. Vzkaz, jak moc pro ně jejich maminky znamenají, poslaly na
dálku rozhlasem a videem.
Dále nás navštívila paní fyzioterapeutka, se kterou si děti procvičily nožičky. Zábavu a
spoustu smíchu přivezl dětem klaun Hubert.
Chladné jaro vystřídalo letní červnové počasí a mohli jsme oslavit MDD na zahradě
soutěžemi a malou sladkou odměnou. Děti si užívají her na nových průlezkách a houpačkách.
Společně se děti starají o truhlíky, které pečlivě a s láskou ošetřují a zalívají. Hrášek pěkně
roste a děti už sklidily i první červené jahůdky.
Poslední akcí letošního školního roku bylo pasování předškoláků na školní zahradě, na kterou
se všichni moc těšili. Loučení s mateřskou školou je velkým mezníkem a vstupem do nové
etapy – etapy školáka.
Za kolektiv MŠ Strachotín Mgr. Kučerová

Občanská kronika
Narození od 18.12.2020 – 30.06.2021

1 chlapec : Nikolas
1 děvče:

Anabela

Úmrtí od 17.12.2020– 30.06.2021
Zdražilová Milada

Kučera Eduard

Landkamer Vilém

Drápelová Alena

Maček Josef

Bláha Arnošt

Hutrová Vlasta

Jubilea 17.12.2020 -31.07.2021
Krejčí Blažena

Stejskalová Ludmila

84 let

Ondryášová Ludmila 93 let

Kincl Milan

83 let

Křiváková Růžena

92 let

Blachová Marie

82 let

Matýšková Anna

89 let

Sobotka František

81 let

Malá Bedřiška

87 let

Štěpánek Ladislav

81 let

Hutrová Markéta

87 let

Fiala Josef

80 let

Fiedorová Blažena

85 let

96 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Obec Strachotín a Sbor pro občanské záležitosti

RUBRIKA „NAŠE ŘEMESLA“
Tentokrát jsem oslovila se svými otázkami pana Josefa Řeháka. Láska ke kraji se odráží
v jeho výtvarné tvorbě i díle nožířském….
„Začalo to na základní škole .V té době u nás ve Strachotíně učil Antonín Vojtek. Ten nás, malé
školáčky, učil základy malování. Bral nás sebou do terénu kde jsme mohli pozorovat jak maluje
a dokonce nám půjčil nějaké pastelky a mohli jsme s ním malovat. Tehdy jsme se cítili jako
opravdoví malíři.
Po ukončení prvního stupně ZŠ se naše cesty rozešly. Věnoval jsem se jiným činnostem
například hudbě. Hrál jsem v dětské kapele pod vedením pana řídícího Handla, později ve
strachotínské Palavance.
Postupem času jsem si však uvědomil, že se mé vzpomínky stále vrací na dětství prožité
v lužním lese pod Pálavou. Místa jako Ponze, stará Sajlovka, Petrůvka a další zůstaly
podvědomě uloženy v mé paměti. To mne přimělo k tomu abych je ztvárnil na svých obrazech.
Po letech jsem vyhledal pana Vojtka, malíře jižní Moravy a domluvil si s ním hodiny malování.
Ten mě učil jak zacházet s olejovými barvami, používat vhodné štětce, napínat plátna a mnoho
dalšího. Po dvou letech jsem začal malovat sám. A tak vznikl soubor obrazů pod názvem
Ztracený kraj pod Pálavou. Může sloužit jako dokument pro další generace. Nechám na nich ať
posoudí, zda zatopení lužního lesa bylo pro krajinu pod Pálavou přínosem.
Mé obrazy je možno zhlédnout na výstavě ve Velkých Němčicích 24. a 25. července 2021 nebo
v krátké video prezentaci doprovázené hudbou na YOU TUBE pod názvem Ztracený kraj a na
mém FB profilu“.

Jožka Řehák.

Z historie obce
Pokračování přepisu kroniky obce , a opět podotýkám, že jsem neupravovala pravopisné
chyby ani sloh…..
Záznamy pro rok 1954

Tyto záznamy jsou kusé pro nedostatek záznamů. Letos byl jak dříve organizován sběr surovin
hlavně železa a pionýři udělali zde i kus práce. Požárníci ve Strachotíně dostali letos čestné
uznání pro pěkné uspořádání vzorného stavu nářadí a zbrojnice, uznání jim předal zástupce
KNV Brno. Toto bylo též oznámeno rozhlasem občanům. Řepka se letos nevydařila, mnoho

řepky muselo býti zaoráno, i některá pšenice byla zaorána. Roku 1954 bylo ukončeno
přejmenování polních tratí a seznam viz.příloha k této kronice. Léto – konal se též sběr hlohu
obecného pro farmaceutické účely. Byla nouze o skladovací prostory pro obilí…. Nouzově se
zajistil i sál v MNV. Letos bylo Kino převedeno do zprávy MNV. JZD a soukromý sektor
pěstovaly letos toto ovoce: jablka, hrušky, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky, ořechy,
angrešt, rybíz a jahody. Nesplněné dodávky k 1.pololetí byly : vejce scházelo 5146 ks, mléko
scházelo 5691 litrů. Letos se též množily onemocnění z používání hroznů a modrého ovoce,
OUNZ v Hustopečích vydal krátké směrnice:
1) Na hroznech a švestkách jsou nečistoty, mědnaté a sírnaté sloučeniny a hlavně hlína.
2) Ovoce nutno před použitím vždy řádně umito.
3) Pití mléka , piva a nebo vody můžou vyvolat těžké křečovité onemocnění.
Rok 1955
Píšeme rok 1955, deset let po skončení strašné války – deset let naší samostatnosti.
Letos ve vinicích řádila hodně peronospora muselo se vše 6x stříkat. Okopávky se též prováděly
opožděně, bylo však dost dobré počasí tak to proběhlo rychle.
Přehled půdy : orná půda 423ha, pastviny 37 ha, vinice 13 ha, louky 139 ha, zast.plochy 6 ha
Záhumenky: orná půda 27 ha, vinice 7 ha, domácí zahrady 8 ha, zast.plocha 3 ha
Soukromí rolníci měli:orná půda 236 ha,vinice 18 ha, louky 48 ha, zahrady 6ha,
zast.plochy,dvory 6 ha
Žně začaly letos též pozdě. bylo už 14/7 a pole byla ještě zelená… k 14/7 se připravovaly stroje.
Soukromí zemědělci měli sotva každý vlastní mlátičku. Protipožární opatření byla letos přísná,
byly nastaveny 3 hlídky polní dvojčlené: jedna v budově MNV u telefonu, druhá na cestě do
Pouzdřan, třetí na cestě k objektům JZD- zde je dobrý výhled na celý katastr. U každé mlátičky
musel býti kýbl vody a písek. Vlastní žňové práce začaly 19.července. kosily se ječmen a žito ,
obilí však nebylo celé ještě zralé. Četné deště a lijáky v červnu působily, že obilí bylo
polehlé….nebylo možno upotřebit ani kombajn ani žačkami se nemohlo do polí na žně. Přišla
zase ke cti Rosa a byly též organizovány čety sekáčů. Raních brambor bylo letos dost. K 21/7
dodalo už JZD 2 vagony brambor, oba sektory pracovali dobře a zodpovědně. Též ovoce bylo
letos dosti … třešní bylo velmi mnoho, scházelo však pro sklizeň ovoce pracovních sil. V obci
bylo k 1/7 220 zaměstnanců závodů. Teprve v srpnu začala kombajnová sklizeň , JZD mělo
pro pokos 310 ha. Úroda obilí byla letos velmi dobrá a bohatá. Bylo však deštivo a obilí bylo
vlhké až na 18-22%..když vezli družstevníci a někteří soukromníci obilí do Hustopečí byly
tam odkázáni na pozdější dobu a museli se vrátit, obilí bylo značně vlhké. Obilí se muselo sušit
a to na dvorech, na sýpkách, také silnice a meze byly dobré pro sušení.
Počasí o žních bylo deštivé, skoro každý den byly deště a přeháňky, obilí se muselo rozestavět,
stalo se, že někde mandely stály na polích ve vodě – čteme v zápisech MNV tohoto roku…
Úroda obilí jak jsme už řekli byla letos opravdu bohatá, k 17/8 dodalo JZD 900 q ječmene( a
předpis byl jen 850 q) . Ačkoliv žně pozdě začaly ke konci srpna bylo pěkné počasí, k 31/8 byly
na 88% hotové. Nebylo také třeba zvláštních brigád, oba sektory zvládly práce bez cizí pomoci.
… co sklizní bylo ihned pooráno a naseté strmiskové směsky.. a co scházelo do úplného
skončení sklizně tj. 20% bylo uděláno na začátku září. Dodávky byly splněné k 31/8 na 100%.
Řepka byla zaseta také brzo.
4 malé poznámky: I.Mimo 1 závod zemědělský , který byl rozdělen a to na 2 závody, nebyl
jiný závod rozdělen. II.. K otázce „kulaků“ bylo MNV správně odpověděno na ONV , každý
zemědělec, který plní věrně svoje povinnosti ke státu nemůže býti nazýván kulakem. III. Dne
8/9 byly MNV uspořádány pěkné dožínky. Byla hudba, předávání věnce předsedovi JZD a
mnohé páry tancující chasy byly v pěkném podlužáckém kroji. IV. A bylo proč se radovat.
Obec Strachotín splnila splnila výkup obilí na prvním místě a to oba sektory. JZD na 200%,
soukromí na 125%. Letos bylo pěstováno hodně sladovnického ječmene. Už brzo po 10/9
začaly podzimní práce. Zaselo se žito a ozimá pšenice. Už po 15/9 začalo vyorávání brambor

a podzimní orba. Brzy přišla na řadu cukrovka, k 29/9 měli už někteří zemědělci cukrovku
vyoranou. Kukuřice byla však k 1/10 ještě hodně zelená. Podzimní orba však zaostávala…. STS
měla hodně strojů porouchaných. Cukrovky bylo letos dost, na sběrné místo bylo dodáno letos
45 vagonů. A byla druhá radost. Strachotín splnil jak první obec na okrsku hustopečském
dodávky cukrovky, též všichni soukromě pracujíc rolníci splnili dodávky cukrovky vysoko nad
100%, jen jeden nemohl splnit- měl cukrovku zaplavenou. A hodně se letos silážovalo, a to přes
60 vagonů kukuřice, cukrovky, řízky j. tak si oba sektory zajistili krmivo.. to je první starost
hospodáře, neboť bez krmiv není ani chleba ani mléka. Tak zase jeden hospodářský rok
uplynul… rok bohatý na obilí, ovoce, řepu, kukuřici, ale též rok boje s přírodou. Život je práce
a jen práce udělá člověka šťastného, práce matka pokroku.
Výstavba obce a JZD 1955
Za vlast krásnější ..toť základní ton každé snahy o lepší výstavbu obce… Skupinový vodovod
se stavěl letos už v obci, a tak nová čerpadla ke studním nebyla zakoupena. MNV – měl v plánu
letos vysázet na návsi ovocné stromy, ale brzo mrzlo a též nebyly stromky k dostání. Letos se
vykácelo hodně akátů, dřevo bylo prodáno občanům. Letos probíhala 1.část demoliční akce.
Sbory byly vyklizeny počtem 10.
Občané si též své domky pěkně opravili a zkrášlili, a tak patří Strachotín k obcím, které mají
pěkný úhledný vzhled. Starý nešvar byl i letos: vypouštění husí a koz na náves …byly i pokuty
až do 50 Kčs. 8/4 byla nedělní směna, pracovalo se nejvíc na úpravě cesty kolem hřbitova, na
sportovním hřišti, na úpravě ostatních cest… přišlo kolem 40 osob. Brzy byl MNV nucen
zakázat příliš časté kácení dřeva a stromů (hlavně nad sklepy) – někteří občané jen káceli a
káceli…zapoměli však, že za každý vykácený strom má býti vysazen nový.
Kulturní události 1955
Uvádíme některé zajímavosti: s. Alexandr Nazarčuk byl letos přjat na vojenskou akademii
v Brně na doporučení MNV. Jeho otec byl vojákem sovětské armády. Vedle prádelny byla
určena místnost pro sběr obuvi, tento sběr byl organizován ONV v Hustopečích. Zkušených
ševců ubývalo letos skoro žádný není. Lidé nakupují ponejvíc hotové zboží… a je-li obuv
upotřebena přijde do sběru a už ne na opravu, jen vysoké boty se ještě častěji opravují.
Chov ovcí letos úplně zanikl, u soukromých zemědělců byli chovaní jen 4 ovce. Ve Strachotíně
byl před 1880 chov ovcí velmi rozšířen… chovalo se přes 500 ovcí, které našli bujnou pastvu
na loukách u Dyje. Dozor na ovce měl tzv.magister ovis , pastýř ovcí.
Nácvik na spartakiádu byl 2x v týdnu, zájem o cvičení byl velký, ale místnost není dostatečně
vytopená…píše se v zápise RMNV ze dne 3/3 1955. Na oslavách 10.výročí osvobození
obcebyla večerní slavnost s pěkným programem: hymny, kulturní vložka, proslov ředitele školy
Handla a pěkná tělovýchovná vložka. Slavnost byla ukončena písní práce, včas bylo filmové
představení. Na oslavu 1.Máje jeli občané autobusy do Hustopečí kde byla pěkná oslava na
náměstí. Účast byla slušná, počasí však deštivé. Dne 8/5 se konalo slavnostní zasedání MNV.
Zasedání se konalo na počest osvobození naší vlasti RA. Bylo přítomno 90 žáků a 60 občanů,
děti provedli pěkné tance, recitovali básně… zvláště působivý byl proslov s.K.Fojta, člena
svazu protifašistických bojovníků, který celou dobu okupace prožil v koncentračním táboře. Po
písní Práce byl promítán bulharský film „Daňka“, který líčí život bulharské mládeže v době
okupace.Cvičení pro spartakiádu : cvičilo pouze 6 žen, byl nedostatek cvičeben a TJ Sokol
nejevil mnoho zájmu o spartakiádu. Scházelo nadšení pro tuto pěknou slavnost rozvoje
fyskultury u nás. Předsedou MNV byl letos s.Frant.Nováček a tajemníkem s.Zálešák. V červnu
cvičilo na spartakiádě 7 cvičenců a na spartakiádu jelo též 7 cvičenců a 12 hostů. Na
mezinárodní den dětí byla u nás besídka žáků Národní střední školy, žáci byli pohoštěni členy
výboru žen. Spolupráce mezi občany a školou byla dobrá, škola má svědomité a zkušené
učitele. Výbor žen letos dobře pracoval, při jarních pracích, při špičkových pracích ve žních,
při úklidu vesnice, při dozoru na zásobování ..spolupracovaly matky a ženy. Zemědělských

závodů je v obci celkem 220, z toho 35 zemědělských závodů od 5-10 ha, JZD mělo letos 76
členů. V obci byl též velký nedostatek bytů, nové byty se nestavěly a žadatelů bylo dosti.
Záznam ze schůze MNV 15/1 -55: „v místě nemáme takových, kteří by svým opilstvím
narušovali pracovní morálku a nebo tropili veřejné pohoršení v obci … „
JZD má jako patronační závod , závod VKUS Brno, členové tohoto závodu sehráli zde divadlo,
které bylo občany četně navštíveno. V obci jsou tohoto roku 1955 ještě soukromě pracující
zemědělci 8 …pracovali dobře a splnili veškeré dodávky svědomitě. Byli potom dobrými členy
družstva. Hodnocení roku 1955: rok to byl dobrý, vše růstlo dobře. Rok to byl radostný , naše
obec na prvním místě co do dodávek obilí a cukrovky. Rok to byl dalšího kroku k socialistické
vesnici.
Přepsala Jarmila Gutmanová

Čáp bílý – „Čapí táta“

Čáp bílý je obecně známým druhem ptáka – především zřejmě díky tomu, že původní způsob
hnízdění v lesích vyměnil za hnízdění v blízkosti lidí.
Je velký, s dlouhým krkem a dlouhýma nohama. Délka těla je 95–110 cm a rozpětí křídel 180–
218 cm, samec je o něco větší než samice. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 2,3–4,4 kg. Ve
zbarvení převažuje bílá barva, letky jsou černé, zobák a nohy červené. Obě pohlaví jsou
zbarvena stejně, mladý pták má matněji červený zobák s tmavou špičkou. V letu drží na rozdíl
od volavek a pelikánů krk natažený. Je tažný pták se zimovišti v subsaharské Africe a jižní Asii,
ale v posledních letech přibývá také případů přezimování v Evropě . Každý rok uletí cestou na
zimoviště a zpět více než 20 000 km! Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem,
kterým se ozývá hlavně na hnízdě. V lidové tradici je dobře znám též jako posel jara, a že nosí
děti.

Ve Strachotíně mají čápi své hnízdo opakovaně připraveno u pana Josefa Fialy, hnízdí na
komíně kůlny domu č. p. 89 v ulici Osvobození. Pan Fiala, již zvaný jako „Čapí táta“ vede
pečlivé záznamy, z nichž vyplývá, že poprvé se zde usadil čapí pár v roce 1983. Údaje o době
příletu a o počtu vyvedených mláďat zapisuje pan Josef Fiala do jednoduché tabulky, která je
velkým přínosem pro ornitology. V letošním roce zaznamenal přílet samce 2.4.2021, jako pár
byl na hnízdě spolu od 19.4., a první vejce sneseno 28.4. Vylíhnutí 30.5., opeřování bylo na
mladých patrné od 14.6. a již 17.6. se snažili o své první postavení na své dlouhé nožky. Celkem
bylo sneseno 5 vajec, narodili se 4, přežili 2 samičky a 1 samec.
Pan Fiala je velmi bedlivě sleduje, je mu líto každého zranění – při letošní silné bouřce s
kroupami samec zřejmě utrpěl zranění kloubu v noze. Když je potřeba, je čapím rodičům
nápomocen i s přikrmováním a ornitologům zase asistuje při kroužkování.
Přejeme čápům šťastný let a panu Fialovi pevné zdraví, ať mu stále čápi přináší radost.
JG

Odpadové hospodářství
Moje odpadky – systém odpadového hospodářství
Při kontrole nádob přistavených ke svozu bylo zejména u nádob žlutých - plast, zjištěna
nedostatečná plnost vyvážených nádob. Prosíme občany - majitele nádob, aby zaplňovali a
přistavovali k vývozu nádoby co nejvíce plné. Zbytečně platíme za vývoz poloprázdných
nádob. Děkujeme!

Noc kostelů 2021
Pro náš kostel sv. Oldřicha a Metoděje byla letos tato akce premiérou. Již 2 roky zpět jsem o
přihlášce uvažovala, ale bohužel to okolnosti jako COVID zmařily. Týden před termínem
proběhl úklid kostela za velké podpory dobrovolnic – moc děkuji všem „holkám“.
V pátek během dne jsem stihla všem otrhat jejich zahrádky, aby byl kostel vyzdoben co
největším množstvím květin a pustila se do instalace malé výstavky. Jednalo se o dokumenty
z historie kostela i obce, mnoho nových informací o zvonech a jejich původu, o sochách, které
byly zničeny nebo v počátku minulého století odprodány do jiného kostela. Jedinečné zápisy
z Topografie z roku 1908, rešerše ze spisu Písemnosti farnosti Strachotín z let 1802-1972 a
další. Za přípravou stála spousta času, proto jsem umístila i soubor dokumentace na webové
stránky obce pro možnost shlédnutí. Paní Krejčí přichystala na odiv návštěvníkům církevní
oděv, kterým naše farnost disponuje, staré kroniky a matriku farnosti. Velmi potěšil nalezený
zápis o oddavkách rodičů jedné z občanek Strachotína.
Součástí byl i hudební přednes velmi talentovaného Lukáše Sasínka, který hrál snad bez
přestávky jak na varhany tak i na historické harmonium a doplňoval o skladby na elektronické
klávesy. Jeho skladby dotvářely velmi milou, klidnou atmosféru v prostorách kostela. Na mé
přání hrál skladbu Klidná jako voda, kterou jsem poslala z tohoto dne všem nemocným …..
Přístupné bylo i schodiště na kůr, kde mohli hosté vidět zblízka varhany - zmínka o nich je
datována z roku 1630. Dozvěděli se o jejich historii, ale i nutnosti sehnat finance na jejich
záchranu.
Kostel navštívili nejen místní, ale i z blízkého okolí , a někteří cestovali přes půl republiky za
krásami našich církevních staveb na jihu Moravy, protože Noc kostelů se stala v České
republice již tradiční událostí očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním výjimečném roce
se zapojilo 1230 kostelů a modliteben,a podle dostupných informací bylo v celé České
republice během Noci kostelů zaznamenáno více než 223 000 návštěvnických vstupů.
Děkuji za pomoc p. Mgr. Jitce Fričové z Diecézního archivu Biskupství brněnského , ap. Mgr.
Stanislavu Strbíkovi ze Stavebního oddělení Biskupství brněnského, a všem zúčastněným .
Sejdeme se na příštím ročníku Noci kostelů , který se bude konat v pátek 10. června 2022.
Jarmila Gutmanová

Z výstavy liturgických oděvů

Historický pohled na kostel

Motivace pro šikuly
Když jsem uklízela v knihovně , vypadla z jedné knihy čtvrtka s vylisovanou fialkou vonnou,
a já si vzpomněla na čas ve školní lavici, kdy jsme povinně všichni tvořili své vlastní herbáře.
Pro někoho zábava, pro někoho zbytečná nutnost… ale v každém případě jsme se i díky této
aktivitě naučili spoustu o naší přírodě v říši rostlin. A jak na to ?
Vyrazte společně do přírody, a nezapomeňte vzít s sebou tašku nebo košík na nasbírané
poklady. Nemusíte chodit ani nikam daleko, stačí zamířit na hřiště a cestou mít oči na stopkách.
Rostliny, které nasbíráte hned pojmenovávejte - snažte se určit jejich název a také nezamíchat
všechny lístky, květy dohromady. Vyhněte se prosím chráněným a zkontrolujte si, že
s rostlinkami si nenesete domů i drobné živočichy. Nachystejte si pořádně těžké knihy a
novinový papír – dobře saje vlhkost. Dovnitř knihy vložte vždy čtvrtku papíru, na ně
přichystané rostlinky. Vždy jsme dávali i lístek zvlášť, případně kvítek … přikryjte dalším
kouskem papíru, a pak knihu opatrně zavřete a zatižte nejlépe dalšími knihami, co zrovna
nemáte v plánu číst. Raději nebudu psát, kterými knižními tituly jsem vytvářela zátěž já
v letech svého dětství
) Na měsíc na lisované rostlinky můžete zapomenout . Mezitím si
zaběhnete koupit bílé čtvrtky tvrdého papíru a izolepu , ještě si stále pamatuji, že byla nejlepší
ta na bankovky ) . Fixem si hezky na čtvrtku vypíšeme název rostlinky, kde a kdy jsme ji
utrhli. Opatrně přichytneme části vylisované rostlinky lepící páskou, vložíme do pořadačové
folie a do desek. Šikovnější mohou využít laminovačku, je to jistota, že nic neupadne už nikdy.
Pokud ale zacházíte se svým herbářem opatrně, určitě jej budou obdivovat i další generace vaší
rodiny. Je taktéž možné zakoupit přímo knihy Herbáře, kde máte již čtvrtky předchystané i
včetně etikety pro zápis. Gratuluji , máte svůj první herbář hotov!
A ještě něco z historie o herbáři :
Slovo „herbář“ je počeštěné latinské herbarium, od slova herba, česky „bylina“. Zprvu byl tedy
herbář chápán jako kniha o léčivých rostlinách. Nejstarší taková kniha, vzniklá na území
dnešního Česka, je Herbář aneb Bylinář Pietra Andrea Mattioliho, vydaný v Praze roku 1562.
Dnes je tento termín v botanice označení pro sbírku uchovávaných rostlin či jejich částí.
Obvykle bývají vysušené a vylisované a přilepené na papíře. Zásadní součástí každé položky
je etiketa obsahující zásadní informace o datu a místu sběru, název rostliny, název herbáře a
kdo položku sebral popř. určil. V současné době se v nachází v České republice 43 státních
nebo veřejných herbářů. Největším herbářem je herbář Karlovy Univerzity, obsahující 2 200
000 (2006) herbářových položek z celého světa. Herbáře jsou důležité pro výuku
botaniky.Každý z vás si tedy s dětmi může vyběhnout do přírody, kde najdete spoustu rostlinek
pro vaše tvoření. Budu ráda, když se nám i svými herbáři pochlubíte, odměna je jistá!!

Jarmila Gutmanová
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