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Milí občané,
jak jistě jiţ víte, naše obec se přihlásila do soutěţe Vesnice roku. V této soutěţi jsme
získali ocenění, a to Bílou stuhu za činnost mládeţe. Proto ještě jednou děkuji všem, kteří se
na práci s dětmi podílejí.
Dále chci vyzvednout práci a poděkovat za ni naším komisím při obecním úřadě a všem
ostatním, kteří připravovali prezentaci obce.
Pavel Matýšek

Ze zastupitelstva

Sdělení OÚ

Zasedání zastupitelstva dne 11. 5. 2011
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
2/2011-navýšení výdajů o 230.000,- Kč, kupní
smlouvy na pozemky, vstup obce do
Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod,
cenu turistických vizitek a deníku, výrobu 1012ks stojanů na pytle na odpad. Pověřuje také
p. Mikáčovou jednat se stolařskou firmou o
dodání dětského hřiště.

Ulice Polni
Do konce měsíce června bude vydáno
Rozhodnutí o povolení stavby na dokončení
chodníků a vozovky na ulici Polní. Firma,
která bude práci provádět, by měla
nastoupit 1.7.2011.
Pavel Matýšek

STRACHOTÍN ZÍSKAL BÍLOU STUHU
V dubnu podala naše obec přihlášku do soutěţe Vesnice roku. Na přihlášce pracovalo
několik dobrovolníků, kteří obětovali svůj čas a trávili na obci dlouhé hodiny náročnou přípravou.
Naše obec vstoupila do soutěţe velice narychlo. Některé obce připravují přihlášku i přes 1 rok a
my jsme vše museli zvládnout za 2 měsíce.
1.6. naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise sloţena z 10-ti členného týmu
komisařů, kteří byli velice zvědaví. Po náročné prezentaci obce, která trvala 2 hodiny, musela
být komisi představena historie obce, památky, knihovna, kroniky, kultura, produkty obce, plány
obce.....
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Někteří občané si kladli otázky: ,,A proč naše obec do soutěţe vůbec vstupuje? A co tam
chce ukazovat?“ Na to je jednoduchá odpověď. Naše obec má co ukazovat! Vţdyť Strachotín
má staletou historii sahající do roku 1046, pyšní se nejstarším gotickým kostelem v okrese
Břeclav, historickou sochou sv.Floriánka, starou budovou školy, dnešní dům sluţeb, který je
zrekonstruovaný, v obci jsou parčíky, altánek pro muzikanty, nový parket, spravená hasička,
hřiště s kabinami, vznikly tu zasíťované pozemky a mnoho jiného. A co teprve kultura a práce
s dětmi? V obci se během celého roku můţeme zúčastňovat několika akcí, jako jsou – sokolský
ples, maškarní ples, rozsvěcování ván.stromu, svěcení vína, krojované hody, dýňobraní, dětský
den, zpívání v kostele a mnoho dalších. To vše komise hodnotila. Nejvíce ji zaujala práce
s dětmi, za kterou Strachotín získal Bílou stuhu. S dětmi tu pracuje kulturní komise, která
pravidelně pořádá různé akce pro děti, Sbor dobrovolných hasičů, který vede krouţek mladých
hasičů, kteří objíţdí soutěţe a učí se nejen poţárním základům a Sokoli, kteří děti trénují a vozí
na fotbalové zápasy.
Vyhlášení výsledků proběhlo 6.6. Některé obce čekají na stuhu i několik let. Nám se to
podařilo hned na poprvé, coţ je úspěch. Všichni, co pracovali na přihlášce, si zaslouţí velký
dík. Myslím, ţe příští rok, aţ se bude znovu naše obec hlásit do soutěţe Vesnice roku, by si
neměli občané zase klást otázku: ,,Co chce obec ukazovat?“ Ale měli by se ptát: ,,Jak můţu
pomoci?“
Lucie Murínová
Komise
Komise pro udrţení ţivotního prostředí

Komise pro seniory

V měsíci květnu byla naší komisí
vyhlášena výtvarná soutěţ na téma "Co nám
dětem v obci chybí". Připravili jsme hezké
odměny pro vítěze, malou sladkou odměnu
pro kaţdého dětského výtvarníka, který svoji
kresbu, malbu, keramiku, prostě své dílo
přinese. Konečný termín byl určen na 25.
května.
Zpočátku jsem si myslela, ţe děti přijdou
spíše ke konci daného termínu, ale jaké bylo
moje překvapení, spíše tedy zklamání, kdyţ
ještě 26. května jsem neměla ani jeden
obrázek. Našim dětem prostě nic zřejmě
nechybí. Nebo ţe by je neučili ve škole
kreslit?
O to víc jsem měla radost, kdyţ mi přinesly
dvě holčičky své obrázky, hezky vybarvené,
podepsané. Hlavní ceny jsme nepředali s
ohledem k účasti, ale sladkou odměnu jsem
jim moc ráda dala. Co těmto malým malířkám
v obci chybí, jiţ zcela jistě kaţdý z obrázku
pozná. Dětské hřiště je jiţ ve výrobě, stáj s
koníky k výuce jízdy a koupaliště, je zatím
přáním do budoucnosti.
Gutmanová Jarmila

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE, POMOC STARÝM
OBČANŮM, DOMÁCÍ PÉČE A PEČOVATELSKÁ
SLUŢBA

V pátek 13. května 2011 pořádala Komise
pro seniory další přednášku pro zlepšení
informovanosti
občanů
o
problematice
sociálních sluţeb. Přednášet tentokrát přijel
pan Bc. Tomáš Laz, Dis., vedoucí sociálního
odboru Městského úřadu Hustopeče. Hlavní
činností tohoto odboru je zdravotnictví a péče
o zdravotně postiţené, úsek hmotné nouze,
úsek sociálních sluţeb, příspěvek na péči,
sociální péče o další skupiny obyvatelstva.
V sále OÚ se bohuţel sešlo velmi málo lidí, i
kdyţ nabízené téma diskuse bylo nejen
zajímavé, ale zcela jistě přínosné. Po krátké
přednášce se hovořilo o otázkách sociální a
zdravotnické péče, pomoci starým občanům,
domácí péči, pečovatelské sluţbě, osobní
asistenci, odlehčovacích sluţbách, moţnosti
sociálních dávek a organizacích poskytujících
sociální sluţby. Byli jsme informováni
o
záměru nového Domova pro seniory v Hustopečích s kapacitou asi 55 lůţek, který má být
během jednoho aţ dvou let realizován a o
podmínkách přijetí. O sluţbě stacionáře, kdy
se jedná o jednodenní či krátkodobou péči o
staré nebo nemocné … O nároku ţádat
sociální odbor o finanční pomoc v případě
neproplácení pojišťovnou... O příspěvku na
dopravu…
...
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Následná diskuse probíhala velmi spontánně
a otevřeně. Na konkrétně kladené otázky
jednotlivých občanů pan Laz zcela konkrétně
odpovídal či poradil, doporučil přesný postup,
kontakt.
Všechny nabídky a moţnosti jsou zařazeny v
Komunitním plánování odboru Sociálních
sluţeb Hustopeče, se kterým naše Komise
pro seniory úzce spolupracuje. Pravidelné
čtvrtletní školení komunitního plánování
absolvují paní Hana Pospíchalová a paní
Hana Řeháková. Konkrétní věci a dotazy řeší
přímo s panem Lazem. Proto se mohou
starší
občané
na
ně
obracet.
Projekt KPSS má za úkol zjistit, s jakými
problémy se potýkají občané v obci a ve
spolupráci s poskytovateli sociálních sluţeb
pomáhat vyřešit nepříznivou sociální situaci.
Veškeré tištěné informace a materiály jsou

dostupné i na OÚ u paní M. Zvěřinové
a
na
internetových
stránkách
www.socialnisluzby-jm.cz
Rovněţ byl předběţně dohodnut termín další
schůzky, besedy v lednu.
Další plánované akce:
- přednáška s policií ČR
- zřízení počítačové učebny
- cyklovýlet s opékáním
- návštěva solné jeskyně
- výlet do termálních lázní
- divadelní představení Babička Boleradice
- výroba věnečků na svátek dušiček
- keramické odpoledne
- adventní koncert skupiny Srdce ze Šakvic,
místní kostel
Danuše Knápková
za Komisi pro seniory

Kultura
Pálení čarodějnic 29.4.2011

Den matek 8.5.2011

Pálení čarodějnic sice připadá na poslední
dubnový den, ale u nás ve Strachotíně jsme
ho oslavili den předem, tedy v pátek 29.4.
Počasí s námi laškovalo, ale brzy se
umoudřilo, a tak jsme se začali kolem 18.00
hodiny scházet na Sklepní u vinopy. Tak jako
vţdy vymyslely naše dvě staré hlavní
čarodějnice různé soutěţe a hry. Moc hezké
bylo ukončení večera, kdy jsme vypustili 20
balónků štěstí a přání, které byly zdobeny jak
jinak, neţ motivem čarodějnice!
Jana Knápková

I letošní Den matek slavily maminky, babičky
a tetičky v sále OÚ. Děti z MŠ Strachotín a
ZŠ D.Věstonice si pro ně připravily pásma
básniček a písniček, školačky ze ZŠ
Hustopeče předvedly gymnastiku a tanečnice
předvedly Zumbu. Celý program uváděly
Eliška s Viktorkou. V přísálí byla k shlédnutí
výstava
košíků
Babince,
patchworku
Bohunky Sasínkové, origami p. Průdka a
keramiky
vyrobené
na
keramickém
odpoledni.

Divadlo Boleradice-Maryša 1.5.2011
Komise pro seniory uskutečnila další ze
svých plánovaných kulturních akcí. V neděli
1. května se 20 občanů Strachotína rozjelo
do ochotnického divadla v Boleradicích na
divadelní představení Maryša. Nálada byla
příjemná, příjemné bylo i občerstvení
nabízené ve foyae. Představení mělo velký
úspěch a bylo odměněno potleskem, který
přešel aţ v potlesk ve stoje, coţ viditelně
překvapilo i loučící se herce. Věříme, ţe se
takovéto milé kulturní odpoledne opět
zopakuje.
Danuše Knápková

-RM-

Plánované kulturní akce
5. - 7.8. Tradiční krojované hody
Program:
- Pátek 5.8. odpoledne - stavění máje. Od 20.00
hodin diskotéka s DJ Vlado a s kapelou ŠAGABEAT
- V sobotu 6.8. dopoledne budou stárci chodit
dědinou zvát na zábavy. Od 20.00 hodin taneční
zábava s dechovou hudbou SKALIČANÉ.
- V neděli odpoledne - průvod stárků dědinou
k máji, kde bude hrát dechová hudba ZLAŤULKA.
Od 20.00 hodin budeme pokračovat v taneční
zábavě s dechovou hudbou ZLAŤULKA.

27. 8. Ukončení prázdnin
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Základní škola Dolní Věstonice
Den 1. června mají rády všechny děti.
Vţdyť slaví svůj svátek MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTÍ. A nám se ho letos podařilo oslavit
trošku výjimečně.
Nejdříve jsme dostali za domácí úkol
"připravit se na výlet". Následující den ráno
jsme si museli nechat ujet první autobusový
spoj, protoţe jeden z nás zaspal. Pak jsme
zmokli téměř na nitku. Pro "zahřátí" jsme
dostali kopeček zmrzliny a byl nám udělen
řád "Zmoklé slepice". A rychle zpět pro suché
oblečení,
náhradní
ponoţky
a
boty!
Konečně následovala cesta do neznáma.
Vystoupili jsme na ulici Doliny v Šakvicích
a ocitli se před Preparátorským ateliérem
pana ing. Radomíra France. Tato firma se
zabývá dermoplastickou preparací trofejové
zvěře a specializuje se na preparaci spárkaté
zvěře a šelem ulovených na všech
kontinentech.

Také vyrábí lovecký nábytek, bytové doplňky
a
řeší
veškerý
lovecký
interiér.
Netušili jsme, kolik zvířat uvidíme.
Například medvěda a vlka z Ruska, buvola,
pakoně, hrocha, lva, kudu, přímoroţce nebo
tssesebe z Afriky, losa či soba z Asie i
spoustu
vysoké
z
naší
republiky.
Mohli jsme sledovat rostoucí hmotu při výrobě
formy, prohlédnout si originální kůţi
pštrosa, podívat se na to, jak se kůţe napíná
a lepí, tvaruje tvář zvířete, načichat se
specifické "vůně" ateliéru a taky se se
zvířecími mazlíčky vyfotit.
A pak nás čekalo to opravdu "největší"
překvapení. Slon! Slon africký, který poputuje
aţ do Rumunska.
Tak tady ho máte!
za kluky a holky ze 3. tř. ZŠ Dolní Věstonice
Danuše Knápková

Genetická metoda čtení
Některé děti se SAMY učí číst uţ v
předškolním věku. Pozorují velká tiskací
písmena v názvech obchodů či na plakátech,
učí se je pojmenovávat a skládají je po
hláskách ve slova bez toho, ţe by slabikovaly.
A v tom vlastně spočívá základ GENETICKÉ
METODY čtení.
Je to velmi jednoduché. Ţáci se nejdříve
naučí číst pouze písmena velké tiskací
abecedy. Napsané slovo nejprve zrakově
rozloţí na písmena - čili čtou jednotlivá
písmena nahlas, a pak je sluchově sloţí
rovnou v celé slovo.
Například VOSA.
Ţáci čtou: V - O - S - A = VOSA
Při slabikovací metodě se postupuje takto:
V + O = VO, S + A = SA, VO + SA = VOSA
Teprve potom, kdyţ je zvládnuto čtení, je
zahájena výuka písma psacího.
Velkým rozdílem mezi oběma metodami je,
ţe genetická metoda učí děti nejprve psát
velká tiskací písmena.

Děti tak nejsou zatěţovány hned všemi znaky
písmen (malými tiskacími, velkými tiskacími,
malými
psacími,
velkými
psacími).
Avšak kaţdá metoda má své výhody a
nevýhody. Nevýhodou genetické metody
můţe být její menší rozšířenost. Důleţité
je však dosáhnout cíle - tedy NAUČIT DÍTĚ
ČÍST. Pokud to nepůjde jednou metodou,
vyzkoušíme druhou.
Všechny děti z letošní první třídy tuto
metodu báječně zvládly, naučily se krásně
číst, s prací jsme skončili dříve s pocitem
bezproblémové výuky. V dalších školních
letech bude tedy záleţet na vás, pro jakou
metodu výuky čtení na naší základní
škole se rozhodnete.
A + H + O + J = AHOJ V Z + Á + Ř + Í = ZÁŘÍ !!!

Mgr. Irena Šilinková
učitelka na 1. st. ZŠ Dolní Věstonice
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Spolky
Z hasičského zákulisí
Květen byl velmi nabitý trénováním a
přípravou na zakončení hry PLAMEN. 8.5. si
dali rozcvičku mladí hasiči ve Valticích, kde
změřili síly v poţárním útoku. Zjistili jsme, ţe
je stále co vylepšovat, ale pochvalu si
zaslouţí všichni, protoţe kaţdý svůj svěřený
úkol plnil velmi zodpovědně.
Na další soutěţi v Drnholci 21.5., která je
zároveň
ukončením
celoroční
činnosti
mládeţe, byli uţ mladí hasiči a zvlášť mladší
druţstvo jako sehraný tým. Soutěţili
v poţárním útoku, štafetě 4x60 m a štafetě
CTIF. Byli úţasní a i kdyţ se neumístili, jednali
jako profíci. I ti nejmladší, kteří byli na takové
soutěţi poprvé – Viktorka Hájková a Kamil
Zvěřina. Kamil se postaral i o zábavu
v dlouhých přestávkách a to tím, ţe všichni
hráli poker (dětský).
Starší druţstvo se bohuţel nezúčastnilo. Ale
to nic nemění na tom, ţe ve vyhlášení
výsledků dostali ocenění za účast v soutěţi
Poţární ochrana očima dětí, kam
jsme
posílali jejich výtvory, výtvarné i literární.
Celkové umístění našich mladých hasičů je
7.místo z 10 zúčastněných sborů.
I o prázdninách se konají soutěţe, pokud se
dáme dohromady, soutěţit pojedeme.
Čvachtické paní se zúčastnily na rozjezd
okrskového kola ve Velkých Němčicích. Tato
soutěţ je posunula na Okresní kolo, které se
koná v Hustopečích 25.6. Naši zdatní muţi
skončili na 3. místě, ale bohuţel na okres to
nebylo.

V hasičské zbrojnici se konalo vůbec
poprvé zasedání Výkonného výboru OSH
ČMS.
Sbor má ţhavé tělísko v soutěţi MISS
Hasička roku 2011. Jelikoţ sběr starého
ţeleza nestačí na pokrytí třeba jen dresů pro
děti, případná výhra by byla velmi vítaná.
Proto se prosím podívejte na stránky
www.sdh-strachotin.cz
nebo
www.misshasicka.cz,
kde
jsou
bliţší
informace. VOLÍME Č. 7 - hlasuje se i formou
SMS na tel. č. 720 001 073 ve tvaru: MISS 7
V sobotu 30.4. dostala jednotka SDH
Strachotín pokyn z dispečinku provést zásah v
areálu PPS Agro, kde došlo k poţáru
odstaveného nepojízdného vozidla zn.Tatra.
V součinnosti s HZS Hustopeče došlo
k uhašení poţáru, tím se předešlo dalším
velkým škodám. Naše jednotka byla u zásahu
během pěti minut a prověřila si tak, ţe je
nanejvýš schopná přiběhnout odkudkoliv!
Přejeme Vám krásné prázdniny, dovolenou,
hodně příjemných záţitků a nechytněte u
grilování !!!! Hasiči musí i odpočívat.
POZOR SOUTĚŢ POZOR
Své fotky z prázdnin a dovolených se svými
záţitky zasílejte na
e-mail: SDHStrachotin@seznam.cz ,
nej... fota vybereme a oceníme.
Zasílat můţete do 15.9.2011
Murínová Dana

UPOZORNĚNÍ
V jakémkoliv případě jako je poţár, záplavy, ekohavárie, při jakémkoliv podezření
na ohroţení ţivota a majetku
VOLEJTE VŢDY číslo 150
Není vhodné volat soukromá čísla místních hasičů, ti dostávají pokyny
z centrálního dispečinku.
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SOKOL STRACHOTÍN
V neděli 19. 6. skončil soutěţní ročníku 2010-11. Náš klub měl zastoupení ve čtyřech
kategoriích. Uvádíme bilanci našich muţstev.
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní přebor základen. Naše
muţstvo obsadilo celkově osmé místo s bilancí šesti výher a dvanácti poráţek. Nejlepším střelcem
z našich kluků byl s 28 banány Jan Bobal. Trenéři Libor Knápek a vedoucí Pavel Křivák odvedli
zásluţnou práci.

Rk.

Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body (Prav)

1.

Mikulov B

18

18 0 0

232: 5

54

( 27)

2.

Rakvice

18

16 0 2

212: 19

48

( 21)

3.

Novosedly

18

11 1 6

61: 56

34

( 7)

8.

Strachotín

18

5

2 11 35: 68

17

(-10)

9.

MSK Břeclav B

18

5

1 12 42: 86

16

(-11)

10.

Březí

18

2

0 16 12:206

6

(-21)

Další kategorií byla základní ţákovská soutěţ. Naše muţstvo obsadilo celkově výborné
třetí místo s bilancí sedmi výher, jedné remízy a šesti poráţek. Nejlepším střelcem z našich kluků
byl se 13 zásahy Tomáš Ţivotský a těsně za ním skončil Matěj Mikáč s 11 zářezy na paţbě. Trenér
Milan Mikáč a vedoucí Jiří Svoboda dokázali téměř nemoţné.

Rk.
1.
2.
3.
7.
8.

Tým
Zaječí
Pouzdřany
Strachotín
Ivaň/Přibice
Krumvíř

Záp
14
14
14
14
14

+
14
10
7
3
0

0
0
2
1
2
0

0
2
6
9
14

Skóre
81: 9
72: 21
41: 41
22: 58
9:111

Body
42
32
22
11
0

(Prav)
( 21)
( 11)
( 1)
(-10)
(-21)

Další kategorií byl okresní přebor dorostu. Naše muţstvo obsadilo celkově jedenácté
místo s bilancí sedmi výher, šesti remíz a jedenácti poráţek. Nejlepším střelcem z našich chlapců
byl s 11 trefami Jiří Langer. Trenér Stanislav Gregr a vedoucí František Stehlík st. odvedli pro náš
klub vynikající práci a patří jim velké poděkování.

Rk.

Tým

Záp +

Skóre

Body

(Prav)

1.

Mikulov

24

20 3 1

107: 24

63

( 27)

2.

Podivín

24

15 5 4

91: 24

50

( 14)

3.

Lanžhot

24

13 4 7

77: 46

43

( 7)

11.

Strachotín

24

7

6 11 30: 45

27

( -9)

12.

Zaječí

24

6

1 17 37: 91

19

(-17)

13.

Nosislav

24

1

2 21 28:127

5

(-31)

0 -
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Poslední kategorií byl okresní přebor dospělých. Naše muţstvo obsadilo celkově
dvanácté místo s bilancí sedmi výher, šesti remíz a třinácti poráţek. Zatím není známo, jestli to
znamená pád do III. třídy, protoţe to závisí na mnoha faktorech ve vyšších soutěţích. Nejlepším
střelcem z našich kluků byl s 10 góĺy Zdeněk Svoboda. Trenér František Benešovský a vedoucí
Miroslav Maděra musí popřemýšlet, kudy povede cesta ke zkvalitnění naší hry.

TABULKA
Rk. Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Cvrčovice

26

20 5 1

79: 23

65

( 26)

2.

Pohořelice

26

12 9 5

44: 24

45

( 6)

3.

Hlohovec

26

13 4 9

54: 39

43

( 4)

12.

Strachotín

26

7

6 13 31: 54

27

(-12)

13.

Fk Valtice

26

4

5 17 27: 60

17

(-22)

14.

Popice

26

3

2 21 17: 76

11

(-28)

Náš klub měl rovněţ zastoupení mezi rozhodčími. Na tomto poli nás reprezentovali
František Peřina a Rostislav Nováček. Oba patří ke špičce mezi okresními sudími
Zdeněk Pospíchal

Rybáři

Závody děti 1.5.
- uloveno 6ks kapra, 4ks cejna a 1ks jesena

Výsledky rybářských závodů konaných ve
dnech 30.4. – 1.5.2011:
zvítězil Stříbrnský - 61cm kapr,
druhé místo Přibyl - 55cm kapr,
Závody dospělí 30.4.
třetí místo Holacký - 50cm kapr
-uloveno 37 ks kapra, 45ks cejna, 4ks plotice,
2ks jesena, 1ks karase a bolena.
16.4. byla brigáda u Sajlovky, kterou jsme
spojili s obecní brigádou a posbírali odpadky
zvítězil Březovič - 63cm kapr,
kolem hráze jezera od druhé čerpačky po
druhé místo Stříbrnský 6ks kapra,
silnici do Dolních Věstonic a další brigáda
třetí místo Sehnal nachytal 444cm ryb v součtu 25.6. bylo sečení trávy okolo Sajlovky.

*******
Váţení zastupitelé měst a obcí
Naše společnost SEFL servis spol. s.r.o. Brno, provozovatel kabelové televize MORAVIANET,
Vám tímto dává na vědomí, ţe naše kabelová televize zachová analogové vysílání i po
30.6.2011, kdy dojde k jeho vypnutí a stane se tak jedinou sítí s touto předností bez nutnosti
investovat do nového TV přijímače či set-top-boxu. Všechny současné i starší přístroje (televize,
videa, apod.), které umí zpracovávat pouze analogové vysílání, budou s námi i nadále správně
fungovat.V případě ţádosti o nové připojení přijímá objednávky kaţdé naše obchodní místo a
zákaznické
centrum
na
telefonním
čísle
533 383 335
a
e-mailové
adrese
zakaznicke.centrum@moravianet.cz
nepřetrţitě 24 hodin denně. Více informací na
www.moravianet.cz.
Bc.Vladimír Doubek, SELF
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Rodinné pasy, Senior pasy
Rodinné pasy a Senior pasy jsou projekty Jihomoravského kraje, které vznikly na podporu rodin
s dětmi a obyvatel s věkem od 55 let. Jejich podstatou je systém poskytovaných slev na výrobky
a sluţby. Zapojení do obou projektů je zdarma.
Rodinné pasy v současné době fungují
v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, v
Olomouckém kraji, Pardubickém kraji,
Zlínském
kraji,
Ústeckém
kraji a
Královéhradeckém kraji.

Senior pasy jsou unikátním projektem
Jihomoravského kraje. V současné době jsou
aktivitou pouze Jihomoravského kraje.

Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellnes,
Nově můţete slevy vyuţívat i na území hl. m. cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
Prahy, které se zapojilo v listopadu 2010. Jiţ muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
nyní je pro všechny drţitele Rodinných pasů
připravená zajímavá slevová síť.
Na základě registrace je rodinám (i neúplným
tzn. také nesezdaným partnerům a jejich
dětem, samoţivitelům, osobám mající dítě v
péči) vystavena karta Rodinné pasy.
Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném
kraji a alespoň jedno dítě do 18 let.

Bliţší informace a registrace Rodinných pasů a
Senior pasů na webových stránkách:
www.rodinnepasy.cz
www.seniorpasy.cz

Drţitelé
Rodinných
pasů
mohou
vyuţívat slevy nejen na území celé České
a Slovenské republiky ale i v oblasti Dolního
Rakouska. Projekt vyuţívá vlastní sítě RP,
stejně jako věrnostního programu Sphere
card.

Společenská kronika

V květnu a červnu jsme přivítali na svět:

Životní jubilea

Pajer Roman

Sedláčková Anna – 97 let
Benešovská Vlasta – 86 let
Sedláček Rostislav – 85 let
Bedřichová Ludmila – 81 let
Pokorný Václav – 81 let
Strouhal Jiří – 70 let
Křivánek Jaroslav – 65 let

***
V květnu a červnu jsme se rozloučili s:
Jeřábek Václav
Svoboda Jan

Strachotínský zpravodaj, Evidenční číslo MK ČR E 20249
Vydává: Obecní úřad Strachotín jako občasník v nákladu 300 výtisků, zdarma. Neprošlo jazykovou úpravou.
Odpovědná osoba: Komise pro informovanost občanů
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Lékařská služba první pomoci Mikroregion Hustopečsko
LSPP pro dospělé je poskytována v přízemí
hlavní
budovy
Městské
nemocnice
v
Hustopečích,
pondělí aţ pátek od 17.00 - 22.00 hod.,
soboty, neděle a svátky od 08.00 - 20.00 hod.
tel.: 519 407 310
Nepřetrţitě je LSPP zajišťována pro dospělé
Úrazovou nemocnicí Brno, Ponávka 6
pondělí aţ pátek od 17,00 - 07,00 hod.
soboty, neděle a svátky nepřetrţitě
tel.: 545 538 538
Lékařská sluţba první pomoci pro dospělé je
zpoplatněna v souladu se zákonem č. 261/2007
Sb. částkou 90,-Kč.
LSPP pro děti je poskytována v Nemocnici
Břeclav, pavilon A, první patro,
pondělí aţ pátek od 17.00 - 22.00 hod., soboty,
neděle a svátky od 08.00 - 22.00 hod.
tel.: 519 315 263
nebo
Nepřetrţitá LSPP pro děti je poskytována ve
Fakultní nemocnici, ul. Černopolní 9, Brno
pondělí aţ pátek od 17.00 - 07.00 hod.,
soboty a neděle – nepřetrţitě tel.: 532 234 935

Pohotovost ORL provádí nemocnice v Brně
1.-16. den v měsíci FN Brno-Bohunice, tel. 532
231 111
17.-31.den v měsíci FN U Svaté Anny Brno,
Pekařská, tel. 543 181 111
Pohotovost gynekologická je poskytována
Nemocnicí Břeclav, tel. 519 315 111
V rámci LSPP není poskytována výjezdní
návštěvní služba!
Na těchto odborných pracovištích budou
pacienti ošetřeni i bez doporučení jiného
lékaře.
V případě ohroţení ţivota
-stavy
bezprostředně
ohroţující
ţivot
(bezvědomí, koma, otravy,..)
-stavy působící náhle utrpení a náhlou bolest
(těţké krvácení, autonehody,...)
-stavy, které při prohlubování chorobných změn
mohou vést k náhlé smrti (astmatický stav,
epilep-tický záchvat, píchnutí alergika včelou, ...)
volejte tel. číslo 155.

Stomatologická sluţba první pomoci je
poskytována na poliklinice Břeclav,
soboty, neděle a svátky od 08.00 - 13.00 hod.
tel.: 519 303 213
Nepřetrţitá pohotovost odborných pracovišť
Stomatologická
pohotovost,
Úrazová
nemocnice Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421
Pohotovost oční a koţní je poskytována FN
Brno-Bohunice, tel. 532 231 111

Ohledání zemřelých
Ohledání zemřelých zajišťuje v pracovní dobu
praktický lékař.
Mimo pracovní dobu praktického lékaře je
sluţba
ohledání
zemřelých
zajišťována
Nemocnicí Břeclav. V době LSPP (Po-Pá 17,0022,00 hod., So, Ne, Sv 08,00-20,00 hod.) na tel.
čísle 519 303 202.
Mimo pohotovostní sluţbu (Po-Pá 17,00-07,00
hod., So, Ne, Sv od 20,00 do 08,00 hod.)
na telefonním čísle 519 315 150.

Lékárna U sv. Tadeáše
Brněnská 361/27a
693 01 Hustopeče
Telefon: 519 411 294
Po – Pá 7:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Lékárna Dům zdraví
Brněnská 9
693 01 Hustopeče
Tel.: 800 900 350
Po – Pá 7:00 - 18:00
So 7.30 – 11.00

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
Dukelské náměstí 9
69301 Hustopeče
Tel.:
519 411 360
Po – Pá 7.00 – 18.00
So 8.00 – 12.00

LÉKÁRNA DŮM ZDRAVÍ
Svobody 2
69201 Mikulov
Tel.: 519 305 927
Po – Pá 7.30 – 16.00
So 8.00 – 11.00

Lékárna Na Poliklinice
bří Mrštíků 2708/38
690 02 Břeclav
Tel.: 519 321 241
Po–Pá 7:00 - 18:00
pohotovost do 21.00
So 8:00 - 12:00
Lékárna Na Kobliţné
Kobliţná 28/7
602 00 Brno-město
Tel.: 542 212 110
Po – Pá 7.00 – 21.30
So – Ne 8.00 – 21.30
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Obrazová příloha

Obrázky ze soutěže „ Co nám dětem v obci chybí“

P.

1.pokus

Štafeta
4x60m
P.

2.pokus
1

Perná

6

24,28

Drnholec

10

23,73

Rakvice

3

4

Tvrdonice

1

72,93

2
4

Strachotín

5

66,07

Velké

2

Bílovice
7

Valtice

DNF

10

34,56

Starovice

4

26,13

Poštorná

8

10

Cvrčovice

13

26,74

28,17

72,61
77,63

9

95,98

(30)

140,69

(10)

109,67

(10)

DNF

(0)

3

80,28

(0)

DNF

(0)

1

98,35

(10)

109,99

(0)

137,68

(30)

DNF

(0)

2

86,26

(0)

DNF

(0)

10

312,53

(50)

DNF

(0)

133,91

(10)

100,39

(10)

159,40

(20)

114,90

(20)

DNF

(0)

DNF

(0)

7

9

DNF
100,13
5

66,33

4

78,28
6

28,81
29,39

84,76

65,90

27,71
9

69,51

8

77,34
8

tr.body

137,15

DNF

33,15
12

2.pokus
8

59,42

70,19
6

70,02

66,29
1

22,83
5

tr.body

74,51

24,87
21,68

1.pokus

77,74

29,09
3

P.

2.pokus
3

DNF
2

1.pokus

Štafeta dvojic

80,53

5

67,89
7

69,15
68,54
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Pořadí

PÚ

Celkový
součet

ZPV

startovní
číslo

SDH

P.

P.

7

0

32

5

9

0

33

6

2

0

13

2

1

0

7

1

5

0

38

7

4

0

18

3

10

5

58

10

3

0

20

4

6

15

47

8

8

10

57
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400 m štafeta CTIF
P.

1.pokus

tr.body

2.pokus

tr.body

129,10

(10)

DNF

(0)

140,49

(10)

DNF

(0)

1

117,33

(0)

DNF

(0)

3

114,49

(0)

DNF

(0)

119,76

(0)

DNF

(0)

2

118,87

(0)

DNF

(0)

12

158,17

(0)

DNF

(0)

118,12

(0)

DNF

(0)

7

123,99

(0)

DNF

(0)

13

129,93

(10)

DNF

(0)

8
5

9

4

Celoroční
činnost

Výsledkový list hry Plamen

MLADŠÍ
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Přednáška o problematice
sociálních služeb

Výlet ZŠ D.Věstonice

Genetická metoda čtení
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Hasiči na soutěži

Hodnotící komise
soutěže „Vesnice roku“
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