Strachotínský zpravodaj
Občasník 1/2013

Evidenční číslo MK ČR E 20249, počet výtisků 300

Vážení a milí spoluobčané,
od posledního vydání zpravodaje uplynulo již několik měsíců. V této době jsme Vám přinášeli
Informační list obecního úřadu, který Vám podává informace o aktuálním dění a práci obecního
úřadu. Tento Informační list bude vycházet i nadále. Strachotínský zpravodaj by Vám měl přiblížit
proběhlé kulturní či sportovní akce a jiné události v naší obci, které se udály nebo nás ještě čekají.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům, kteří přispěli materiální pomocí na sbírku pro
zatopenou obec Křešice a její okolí. Jsem ráda, že Vám nejsou osudy zatopených vesnic lhostejné.
Vybralo se např.: 201 litrů Sava (85 ks – 1l + 5l), 35 ks jaru, různé čistící prostředky - 63 ks, tekuté
mýdlo - 24 ks, toaletní papír - 477 ks, gumové rukavice - 125 ks, hadry na podlahu - 125 ks, 449
litrů balené vody, repelenty, papírové utěrky, houby na nádobí, psí granule, košťata, lopaty,
gumáky….Veškeré věci jsme 12.6.2013 osobně předali koordinátorovi humanitární pomoci při
SDH Křešice.
sbírka OÚ

sklad obec Křešice

obec Křešice
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16.6. se uskutečnilo první letošní Vítání občánků, společně se Sborem pro občanské záležitosti jsme
na obci přivítali šťastné rodiče a 4 miminka.
24.6. proběhlo v rámci zasedání zastupitelstva obce ocenění dětí za reprezentaci obce ve fotbalovém
a hasičském sportu. Děti získaly od obce pamětní list, trička a kšiltovky.
Mladí hasiči

Sokoli – žáci, přípravka

Na závěr bych chtěla říci, že se bohužel čím dál častěji setkávám s lidmi a nejen já, kteří opomíjejí
slušné chování. Nejen, že někteří neumí slušně jednat, ale ani pozdravit či zaklepat, pokud někam
vstupují. Vytrácí se slušnost a úcta k druhému, ale zřejmě je to v dnešní době normální, hlavně
v naší obci. Velmi mě to mrzí a byla bych nerada, aby se o naší obci hovořilo v negativech.
Zkusme si vybudovat lepší vztahy, vždyť s úsměvem jde všechno líp.
Přeji Všem pohodové, veselé a klidné prázdniny plné zážitků.
Bc.Lucie Danihelová DiS., starostka

Kultura
Krojovaný ples
Zrodil se nápad: ,,Co kdybychom
uspořádali krojovaný ples?“ Několika
nadšencům z řad strachotínské mládeže se
tato myšlenka zalíbila natolik, že se
rozhodli ji realizovat. Oslovili jsme
zastupitele obce, zda by bylo možné tuto
akci uspořádat. Od zastupitelů jsme
získali souhlas a na řadu přišli sponzoři,
organizační záležitosti, hodiny příprav,
taneční zkoušky…A tak se 2. února 2013
uskutečnil I. krojovaný ples ve
Strachotíně. Stárci přivítali hosty, přespolní stárky a popřáli všem příjemnou zábavu. Konečně si
stárci mohli říct: ,,A jdeme na to.“ Strachotínská chasa svůj první ples zahájila předtančením
Moravské besedy. Nápomocni jim byli i přespolní stárci. Tento neobyčejný zážitek pro mnohé
návštěvníky byl důstojným zahájením plesu. Celý večer k poslechu a tanci hrála dechová hudba
Sokolka ze Šakvic.
Klára Papežová
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Moravský ples v Praze
Když se mi dostalo nabídky zúčastnit se
krojovaného plesu v hlavním městě České
republiky, ani na chvíli jsem nezaváhala.
Oslovila jsem paní Mikáčovou a požádala ji o
zapůjčení strachotínského kroje, se kterým jsem
byla odhodlána zastupovat naši obec v Praze.
Jediné, co jsem u kroje vynechala, byl věneček
do vlasů, který jsem nahradila neméně zdobným
čepcem a šátkem tzv. „turečák“ a obula si čižmy.
Tato obuv se mi osvědčila na krojovaném plese
ve Strachotíně. Nadešel den „D“. Společně
s Velkopavlovickou chasou, mým doprovodem
Markem Sklenským ze Zaječí a dalšími nadšenci z blízkých vesnic jsme se v sobotu 23. února
vydali v brzkých ranních hodinách na cestu. Atmosféra v autobuse se nesla v duchu moravského
folklóru, a to se vším všudy….Ve zdraví jsme docestovali. Nutno podotknout, že ten den vydatně
sněžilo a proto také panovaly obavy z toho, že nepřicestujeme včas. Nestalo se. Vše proběhlo podle
plánu a nám zbyl dokonce čas na to, abychom si prohlédli krásy matičky Prahy. Pan Mirek Říha,
starosta Slováckého kroužku v Praze, přesně v 19,30 přivítal všechny zúčastněné na plese. Mezi
milovníky moravského folklóru nechyběl ani místopředseda Senátu ČR, pan Zdeněk Škromach se
svou paní a další významní hosté. Velký ohlas mezi návštěvníky mělo předtančení Moravské
besedy, na kterém se podíleli zástupci přítomných národopisných kroužků a chas. Na samotném
plese vystoupilo na třicet účinkujících souborů za doprovodu dechové hudby Podlužanka
z Tvrdonic.
Pro milovníky folklóru je účast na plese takového rozsahu velice zajímavá. Mohu jen
doporučit.
Klára Papežová

Maškarní ples
16.března proběhl Maškarní ples, na kterém vystoupily mažoretky Lady Stars Hustopeče, hrála
kapela Alex Band ze Sedlece. Mezi maskami jsme mohli najít cigarety, vodníky, bezdomovce,
Kleopatru s Césarem, Asterixe a Obelixe, zombie, Fantomase, doktory a nemocné, černošky či
rybáře.
1.místo Avatar

2.místo bezdomovci
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3.místo Shrek a Fiona

Mažoretky Lady Stars Hustopeče
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25.května byla slavnostní neděle, kdy bylo na Obci slavnostně za doprovodu básniček, které
recitovala Ivanka Havlíková a Eliška Mikáčová a v kroji Anička Fejfušová a Amélie Pekaříková,
přijata skupinka ,,pětašedesátníků“, kteří se pravidelně scházejí po pěti letech, aby si připomněli svá
školní léta v lavicích ,,strachotínské školy“. Každý dostal malou pozornost od obce.
Tento den nepatřil jen pětašedesátníkům, ale byl to i den svatební. Kdy se konal v obci první civilní
sňatek po 63 letech.
Lucie Danihelová

Krojované hody 2.-4.8.2013
Program: 2.8. od 20:00 – 04:00 hod. DISCO + ŠAGABEAT
3.8. od 20:00 – 03:00 hod. DH Zlaťulka
4.8. od 15:00 – 18:00 hod. DH Zlaťulka
20:00 - 02:00 hod. DH Zlaťulka
Benátská noc - letní noc - termín odložen na 17.8.2013, hraje kapela Alex Band ze Sedlece.

Komise
Komise životního prostředí
Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu
životní prostředí člověka.
Vzájemné působení lidí a jejich životního prostředí je
velmi mnohostranné. V průběhu dějin lidského rodu
docházelo postupně k oslabování této bezprostřední
závislosti. Lidé narušovali okolní prostředí již velmi
dávno. A jak se každý z nás může přesvědčit, tak i v
naší obci v tom vesele pokračujeme dál. Nejedná se jen
o odpadky pohozené ve stínu stromů a keřů, ale i
skácené mohutné stromy, polámané a vytrhané nově
vysazené stromky, spalování škodlivého odpadu, ničení veřejného zařízení, atd..
Komise za životní prostředí naší obce, se aktivně účastní brigád, vysazování, sběru odpadu.
Snažíme se co nejméně čerpat z fondu na to určeného. Sazenice pro výsadbu u Saulokny jsme

získali zdarma, práci a svůj volný čas taktéž připisujeme "na futro". Je však smutné, že se
potkáváme stále stejní dobrovolníci. Před každou takovou akcí rozešlu několik desítek emailů,
provolám s prosebným hlasem mnoho minut, avšak bez odezvy. Apeluji proto na všechny občany,
aby se každý dle svých možností zapojil do veřejného života obce, a to nejen v naší oblasti
životního prostředí. Je zapotřebí více upozorňovat na "nešvary", ale také předkládat nové nápady,
spolupracovat na tvorbě hezkého prostředí v naší obci i okolí.
Gutmanová Jarmila

Komise pro seniory
V tomto roce pořádala KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Účastníci si prostřednictvím
koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a
vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověřili, že trénování paměti je dobrá pro udržení
její kondice. Účastníci kurzu si osvojili různé techniky, které jim pomohou lépe si zapamatovat.
Jednotlivé lekce byly připravovány tak, aby účastníci z tréninku získali dlouhodobý prospěch.
V březnu jsme vyráběli velikonoční keramiku. V dubnu jste mohli navštívit divadlo Boleradice.
Připravované akce pro seniory:
-Keramické odpoledne- vánoční výzdoba
-Divadlo Boleradice
-Beseda nad knihou
-Výlet na rozhlednu v Hustopečích
-Setkání seniorů při písničce
-Návštěva solné jeskyně
-zájezd do termálních lázní
-výroba vánočních ozdob, věnečků, zdobení
Termíny akcí budou upřesněny.
perníků
Hana Pospíchalová

Kulturní komise
Letošní kulturní rok jsme začali obnovením
dětského maškarního plesu a to ve spolupráci s
MŠ Strachotín. Program pro děti si zajistily
maminky dětí p.Vyskočilová R., Zeinerová D.
a Malhocká Z. Přinesly si pomůcky na různé
hry a soutěže. K vidění byly malé princezny,
kovbojové, víly a různá zvířátka, ale potěšilo
nás, že i některé maminky se přestrojily a
přišly také v maskách Šebestové, klauna,
pacienta nebo Doroty Máchalové. Podle
úsměvů dětí byl program velmi pestrý a
zábavný. Děkujeme maminkám za drobné dárky do tomboly,
Obecnímu úřadu za finanční příspěvek na zakoupení tomboly a
paní Drahomíře
Řezáčové
za
přípravu a prodej
občerstvení.
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V měsíci dubnu proběhla výstava obrazů pana Josefa Řeháka
pod názvem „Ztracený kraj pod Pálavou“. Tyto obrazy p.Řehák
namaloval v období dvou let. Příprava byla velmi náročná ,a
proto jsme ocenili následující velkou účast. Na zahájení dne
21.4.2013 byli pozváni - malíř AntonínVojtek, RNDr. Miroslav
Šebela Csc. a paní učitelky Hájková a Šilerová-Šalplachtová.
Cimbálové trio z Břeclavi k prohlídce zahrálo krásné moravské
písně. Výstava pak trvala celý týden ,a že se líbila je
zaznamenáno v Pamětní knize obce.
Hned za týden čekalo kulturní komisi „Pálení čarodějnic“. Za doprovodu kouzelnic a čarodějů jsme
prošli spoustou soutěží a her. Uvařili jsme si kouzelné lektvary a našli dva poklady. Trošku nám
nepřálo počasí tak jsme nestihli vypustit balónky štěstí, ale ty se nám neztratí a budou vypuštěny při
další akci.

Na květen bylo našim úkolem připravit program pro naše maminky, které každoročně v tomto
měsíci slaví svůj svátek. Pod vedením paní Mikáčové se pilně nacvičovalo už od konce března. Děti
chtěly maminky překvapit něčím novým a tak předvedly tanec charleston a byly opravdu oceněny
velkým potleskem. Celé odpoledne bylo sestaveno z tanečků, písní a básniček .Všechny maminky
byly obdarovány keramickými sluníčky, které vyrobili žáci ze ZŠ v Dolních Věstonicích. Součástí
oslavy byla výstava krojů. Návštěvníci mohli uvidět kroj strachotínský, popický, vlčnovský,
brumovský,aj. K vidění byly kroje nejen pro dospělé, ale i dětské.
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V sobotu 25.5. se děti podíleli krátkým kulturním programem při slavnostním setkání spolužáků,
kteří v tomto roce oslaví 65 let.

Jarní měsíce byly velice bohaté na kulturní dění. Děkujeme všem, kteří se těchto akcí zúčastnili.
Jaroslava Mikáčová, Iva Maderová

Spolky
Myslivci
Stejně jako v minulém roce pokračujeme v pracích
na nově budovaném skladu krmiva, proběhlo sčítání

zvěře v honitbě, opravují se myslivecké zařízení. Zúčastnili jsme se brigády ve sběru odpadu v
okolí obce. Je až nepochopitelné, jak velké množství jsou lidé schopni vyvézt do volné přírody,
namísto aby jej uložili na sběrné dvory. Rádi bychom do svých řad přijali i nové mladé členymyslivce. Věnovali jsme svůj čas i práci tomu, abychom zajistili podmínky ke zřízení nového
kroužku mladého myslivce a ochránce přírody. Bohužel nebyl ze strany dětí vůbec žádný zájem.
Abychom tedy více přiblížili myslivost široké veřejnosti, máme nové webové stránky našeho
sdružení, za což patří velké "dík" panu Vladimíru Přikrylovi. Jsou k nalezení v odkaze našeho
sdružení na stránkách OÚ.
Gutmanová Jarmila

Rybářské závody
27.4.2013 se konaly rybářské závody pro dospělé a 28.4.2013 pro
děti.
Dospělých se zúčastnilo 62 lovících.
1. Kadlec Milan
2. Sehnal Karel
3. Straková Marcela
Zajištěno bylo občerstvení a tombola.
Dětí se zúčastnilo 30.
1. Stehlíková Sára
2. Bobal Jan
3. Sadílek Viktor.

Pro děti bylo nachystáno občerstvení zdarma
(párek a limonáda)
Po ukončení závodů dostalo každé dítě, které se
závodů zúčastnilo balíček.
Jan Přibyl

Mladí hasiči
Mladí hasiči Strachotín se zapojili do uzlové Open ligy okresu Vyškov. Tato liga má 4 + 1 kolo.
Soutěžili tedy od podzimu do jara a mezi soutěžemi museli zvýšit trénink, protože každé další kolo
bylo těžší a těžší. Všech kol se zúčastnilo až 95 družstev mladších i starších žáků. Byla to velká
výzva s velmi přísnými pravidly. Všichni ale chtěli vyzkoušet jak to chodí „za humny“.
1. kolo 24.11.2012 – Drnovice - 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
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vedoucím, tak i malým soutěžícím, adrenalin stoupal, kdo fandil, přišel o hlasivky. Nakonec naši
vybojovali 2. místo z 54 družstev. Byli obdivuhodní. Nešlo to jinak, než završit takový úspěch
zmrzlinovým pohárem. Na starším družstvu se podepsala nervozita a do semifinále nepostoupili.
2. kolo 12.12.2012 Hrušovany u Brna - obě naše družstva si vedla bezvadně. Bohužel mladší
družstvo mělo problém s časomírou a toto nedopatření je posunulo na místo 5 z 54 družstev. Naopak
starší družstvo postoupilo na místo 12 z 53 družstev.
3.kolo 26.1.2013 Brno Přízřenice - obě družstva se drží okolo 10 místa z 54 družstev. Mladší
družstvo je na místě 8, starší družstvo na místě 11. V tomto kole kromě uzlové štafety proběhla i
štafeta 4x60m.
4.kolo 16.3.2013 Bosonohy - starší družstvo i přes snahu nedosáhlo úspěchu, neboť je porážela
mnohem starší a zkušenější družstva. Za to mladší družstvo s přehledem porazilo několik dalších
desítek soutěžních družstev a získalo krásné 3. místo a to i přes to, že měla naše závodnice prst v
dlaze. Díky tomuto úspěchu se naše družstvo dostalo do 8 nejlepších družstev vyškovského okresu a
čeká je tedy 5.kolo.
5.kolo 23.3.2013 Kovalovice - poslední finálové kolo uzlové Open ligy. Tohoto kola se zúčastnila
jen družstva, která se probojovala do 8 nejlepších družstev. Mezi nimi bylo i naše mladší družstvo.
Soutěžilo se v několika disciplínách a v každé z nich získávali naši malí závodníčci medaile. Celkem
jich vybojovali 7!! Zlaté medaile získala Natále Cedivodová (2x), stříbrné medaile Natále
Cedivodová a Radim Dobrovolný, bronzové medaile Viktorie Kunická, Viktorie Hájková a Radim
Dobrovolný.

V celkovém hodnocení celé uzlové Open ligy vybojovalo mladší družstvo krásné 6.místo (cca z 50
družstev) a starší družstvo vybojovalo 13.místo (cca ze 40 družstev). Po tomto úspěchu se vyškovská
družstva
začala
Kovalovice
Brno Kampus
zajímat, kde ten
Strachotín vlastně
leží…
Jako každý rok byli
naši hasiči pozváni
na uzlování do
Perné a do Starovic.
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A jelikož byli děti natrénování z „ligy“, pozvání jsme přijali. 2.2.2013 v Perné naše favoritky
10
nezklamaly. V kategorii mladších žáků zvítězila s naprostým přehledem Natka Cedivodová a
v kategorii starších žáků Nikola Dobrovolná. Zabodoval i Dominik Hájek, který získal 3.místo.

Perná

Drnovice

Přibrali jsme i naše malé nováčky, aby si vyzkoušeli, že taková soutěž není jednoduchá, zvlášť když
se jí zúčastní až 140 dětí.(družstva i jednotlivci) Vedli si moc dobře, ale pak už nestačili zvýšenému
tempu a postupně byli vyřazováni. Sice ukáply nějaké slzičky, ale všichni to nakonec vzali velmi
sportovně...
23.2.2013 vyjeli mladí hasiči i přes sněhovou kalamitu do Starovic. Své síly si zde mohli poměřit i
dorostenci. Naše jediné dvě dorostenky si tedy jely taky zasoutěžit. V mladší kategorii soutěžili naši
hasiči jako družstvo a zadařilo se jim vybojovat 2. místo.
25.2. 2013 absolvovali naši mladí besedu na téma zdravověda. Přednášku s animovaným výkladem a
praktickým cvičením si připravila p.Radka Vyskočilová. Pod jejím dohledem si mohly děti vyzkoušet
různé zdravotní pomůcky při záchraně života, nepřímou masáž srdce na figurínách a jiné praktické
dovednosti z oblasti první pomoci. Bylo toho tolik, že jedna přednáška určitě nestačila.
Jelikož uzlování už měli všichni plné zuby, začali jsme se soustředit na jiné disciplíny, které nás
čekaly. Čekalo se i na sluníčko, abychom mohli začít trénovat venku. S jarem přichází náročné
trénování hry Plamen. Před touto velkou soutěží jsme se zúčastnili tréninkově dvou závodů.
4.5.2013 vyrazili mladí hasiči do Tvrdonic, kde se konaly první letošní závody. Soutěžilo se v
disciplínách: požární útok a štafeta 4x60. Mladší i starší družstvo skončilo na 5. místě.
V neděli 5.5.2013 vyjeli mladí hasiči do
Valtic, kde se konala soutěž v požárním
útoku. Aby si naše družstva nezáviděla,
umístila se opět na stejných místech,
tentokrát na 4 :-)
Již tradičně v dubnu si mladí hasiči
udělali úklid hasičské zbrojnice a
přilehlého prostranství. Každý si přinesl
nějaké to pracovní náčiní a mohlo se
začít. Kluci se vrhli na úklid v okolí
hasičky, kde shrabali listí, odplevelili a
okopali živý plot, provzdušnili travnatou

Valtice

plochu, zametli apod.. Holky se zase vrhly přímo do zbrojnice a po jejich vpádu nezůstalo nikde ani
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smítečko – vyleštily okna, utřely prach, srovnaly věci a vysály (i to co neměly :-) Jsou to šikulové a
šikulky.
18.5.2013 se konala v Drnholci
OKRESNÍ SOUTĚŽ. Obě naše
družstva měla velmi vysoké šance
na umístění, neboť si po
podzimním kole drželo mladší
družstvo 1. místo a starší družstvo
2. místo. Tady naši mladí hasiči
dokázali, že do kroužku mladých
hasičů nechodí nadarmo. Mladší
družstvo se všemi nováčky získalo
neuvěřitelné 1.MÍSTO A ZLATÉ
MEDAILE. Stali se tak i přes
velkou konkurenci nejlepšími
mladými hasiči v okrese Břeclav.

1.místo v okrese

Starší družstvo posunula jedna chybička při požárním útoku na 4.místo, což je taky velký úspěch.
Soutěžilo se v disciplínách: štafeta 4x60m, štafeta CTIF, požární útok CTIF a královská disciplína
požární útok. Součástí celoroční činnosti je i výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. V této
soutěži získala ve své kategorii 1.místo Viktorie Hájková a 3.místo Nikola Dobrovolná.
8.6.2013 Poštorná. Tady naši malí hasiči dokázali, že vítězství v okrese nebyla náhoda. V disciplíně
štafeta CTIF byli opět nejlepší a bez jediné chybičky, tedy trestných bodů. Byli první. V požárním
útoku byli druzí. V celkovém hodnocení získali stříbrné medaile – 2.místo.
9.6.2013 jsme konečně vyrazili na plánovaný výlet ke dni dětí. Protože nepřálo počasí, stále jsme
datum přesouvali. Navštívili jsme, jak jinak, hasičské muzeum v Oslavanech u Brna a Permonium.
Protože tentokrát počasí vyšlo, pěkně jsme si to užili při plnění různých úkolů, jak na lanech a
v bludištích, tak v sopce, ale hlavně v jezírku.
20.6.2013 absolvovali mladí hasiči hasičské zkoušky, jak vědomostní, tak praktické. Všichni uspěli a
dostali vysvědčení. Následovala velká zábava s hrami a tancem, kterou jsme nazvali Letem světem.
Děti plnily zábavné úkoly týkající se daného státu, tančily a soutěžily. Touto zábavou jsme ukončili
letošní sezónu a těšíme se na další.
výlet

Dana Murínová

TJ Sokol Strachotín
V neděli 23. června skončil soutěžní ročník 2012-13. TJ Sokol
Strachotín měl zastoupení ve třech kategoriích. Uvádíme bilanci
všech našich mužstev.
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní
přebor základen. V této kategorii se podle zahraničních vzorů
neuvádí pořadí mužstev. O mužstvo se staral Patrik Franc.
Soutěž probíhala turnajovým způsobem, kdy vždy jedno
mužstvo hostí tři soupeře. Postupně se pak utká každé mužstvo s
každým. Velký problém byl opět s dopravou mužstva na zápasy.
Nadále se nedaří vzbudit větší zájem mezi rodiči. Přitom se
jedná o pohyb, který mladým tak chybí. Snad bude líp.
Další kategorií byl okresní přebor starších žáků. Naše mužstvo
celou soutěž vyhrálo s neuvěřitelnou bilancí devatenácti výher a
jedné remízy. Za celou
Radost z vítězství v soutěži.
sezonu
nepoznalo
hořkost porážky. Tímto
výsledkem se zapsalo
do historie naší i okresní kopané. U tohoto mužstva přinesla
ovoce práce pánů Josefa Bryma, Jiřího Svobody, Milana
Mikáče, Pavla Křiváka, Josefa Bobala a Libora Knápka.
Nejlepším střelcem za sezónu byl s 52 zářezy na pažbě
Patrik Zámečník, který byl i nejlepším střelcem celé soutěže.
Následoval ho Matěj Mikáč s 50 trefami, Jan Bobal se 14 a
Pavel Křivák s 10. Úspěch je ovšem dílem celého mužstva
tak, jak je to vždy u kolektivních her. Všem tedy patří velká
gratulace a poděkování.
TABULKA

Odměnou pak pro všechny
bylo pořádání závěrečného
1.
Strachotín
20
19 1 0 160: 21
58
( 28)
turnaje žáků v sobotu 22.
června
pod
patronací
2.
Ch. N. Ves
20
14 1 5 86: 30
43
( 13)
předsedy
okresního
3.
Novosedly
20
12 2 6 105: 43
38
( 8)
fotbalového svazu. Turnaje
se zúčastnila i mužstva z
4.
Březí
20
5 1 14 48: 92
16
(-14)
vyšších soutěží. Naši kluci
se v bitvě rozhodně
5.
Pouzdřany
20
5 0 15 29:139
15
(-15)
neztratili a obsadili v
6.
Podivín
20
2 1 17 36:139
7
(-23)
turnaji konečné 4. místo po
dvou
výhrách,
dvou
porážkách a jedné remíze.
Celý turnaj vyhrálo mužstvo MSK Břeclav. První mužstvo se pralo v kalných vodách III. třídy pod
vedením staronové dvojice Stanislav Gréger a František Stehlík st. Výsledky a výkony trochu
připomínaly houpačku. Úvod jara začal hodně slibně. Pro pořádný příděl si přijely Uherčice a Popice.
Obě mužstva porazili kluci poměrem 7:0. Další výrazné vítězství pak zaznamenali na Kobylím v
poměru 8:1. Vzestup formy se projevil i postupem v tabulce na 3. místo. Ke konci nám ale jaksi došla
Rk.

Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

PK (Prav)
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šťáva. Přišla série zranění a vyloučení a oslabené mužstvo vyprášily Starovičky 1:4, Velké
Hostěrádky 0:2 a v posledním kole i Velké Němčice 0:1. Výsledkem je konečné 5. místo, což asi není
možné považovat za zázrak, ale rozhodně to není ani propadák. Konec konců v bermudském
trojúhelníku jsme byli nejlepší.
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TABULKA
Rk. Tým

Záp +

Skóre

Body PK (Prav)

1.

Vrbice

26

20 2 4

110: 38

62

( 23)

2.

Zaječí

26

18 2 6

86: 51

56

( 17)

3.

V.Němčice

26

14 4 8

61: 37

46

( 7)

4.

Starovičky

26

13 6 7

58: 42

45

( 6)

5.

Strachotín

26

13 5 8

60: 33

44

( 5)

6.

Pouzdřany

26

12 3 11 48: 53

39

( 0)

7.

Popice

26

11 5 10 48: 54

38

( -1)

8.

V. Hostěrádky

26

10 3 13 48: 44

33

( -6)

9.

Nosislav

26

8

4 14 46: 65

28

(-11)

10.

Klobouky

26

8

4 14 40: 59

28

(-11)

11.

Ivaň

26

7

6 13 45: 50

27

(-12)

12.

Uherčice

26

8

3 15 45: 79

27

(-12)

13.

D.Dunajovice

26

8

3 15 41: 82

27

(-12)

14.

Kobylí

26

5

4 17 38: 87

19

(-20)

0 -

Střelecky mužstvo táhl Robert Stehlík, který i ve svém důchodovém fotbalovém věku obsadil s 20
brankami 4. místo mezi elitními střelci soutěže.
Střelecké kopačky obouval i Jiřík Langer se 14, Radim Stehlík a Zdeněk Svoboda oba se 7 a Michael
Mikáč s 5 úspěchy.

Sokolská horda a jejich fanoušci

Začátkem srpna začíná nový ročník 2013-14. Věřme, že naši hráči budou i nadále příkladně
reprezentovat naši vísku. Začátku soutěže budou předcházet i krojované hody, které letos naše
organizace pořádá od 2. do 4. 8. Jste všichni srdečně zváni.
Jana Knápková
OCEŇOVÁNÍ NA TURNAJI STARŠÍCH ŽÁKŮ OFS BŘECLAV
22.6.2013: Sokol Strachotín, Moravský Žižkov, MSK Břeclav, Sokol
Tvrdonice, SK Rakvice, Sokol Novosedly

Strachotinští dinosauři (nejstarší
Áčkoví hráči) a jejich trenéři.

Mužstvo starších žáků a jejich trenéři.

Oslava ukončení sezóny 22.6.2013.
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Strachotínští“ čápi se k nám vrátili

,,
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Celou zimu čekal pan Fiala na příchod jara a s ním i přílet čápů, kteří se zde usazují již několik
desítek let. Očekávání bylo napínavé, jelikož v loňském roce uhynula po srážce autobusem samička
čápa, které po sobě zanechala jedno mládě, které si následně odvezla záchranná stanice Rajhrad.
Samec tehdy marně svoji družku několik dní hledal, až nakonec odletěl. Proto hrozilo, že už se do
Strachotína čápi nevrátí. Ale opak je pravdou a pan Fiala se stará o další generaci čápů v naší obci –
2 krásná mláďátka Zuzanka a Honzík. O ,,strachotínské čápi“ je postaráno s velkou láskou, je
potřeba je občas umýt, odlehčit jim hnízdo či odehnat nepřítele. Na čápi se jezdí dívat i
z ornitologické stanice a pan Fiala má několik telefonů zda má zase černobílé vznešené krasavce.

Lucie Danihelová

Milí rodiče a sousedé,
ráda bych vám představila kroužek
SLUNÍČKO, který probíhá u mě doma, ale
i v mnoha sousedstvích po celém světě. Cílem
kroužku je upevňovat dobré vlastnosti a
rozvíjet duchovní potenciál dětí pomocí
příběhů, citátů, písniček, kooperativních her a
výtvarného umění. Každé setkání, které trvá
60min, je koncipováno jako ucelený program.
Témata jednotlivých hodin jsou např.
zdvořilost, laskavost, spravedlnost, láska
k lidem, pomoc ostatním, pravdomluvnost,
pokora, štědrost. Důraz je kladen na to, aby se
děti naučily přemýšlet a uvažovat o
duchovních principech a uplatňovat je nejenom ve svém životě, ale také v životě společnosti.
Díváme se na děti jako na „doly oplývající drahokamy nedozírné hodnoty“ a na základě
pravidelných konzultací s rodiči se snaží v dětech systematicky rozvíjet jejich schopnosti a talenty.
Věková skupina: předškolní děti od 4 let; školáci 6 – 9let. Dětské hodiny jsou zdarma, pouze
požádám rodiče o příspěvek na materiály 100 Kč na pololetí. Na začátku navštěvovalo kroužek až

16dětí. Jsem za to velice ráda. V případě Vašeho zájmu dozvědět se o kroužku bližší informace,
ráda vaše dotazy zodpovím, nebo se s Vámi setkám. Ukáži materiály, které používáme. Využíváme
materiály
připravené
Mezinárodním
Bahá´í
společenstvím. Také se samozřejmě můžete přijít
podívat přímo na průběh kroužku.
Několik slov o tom, proč jsem se rozhodla vést kroužek
posilující duchovní vlastnosti (dobré vlastnosti) dětí.
Domníváme se, že společenské vlivy dnes plodí
netečnost. Již od dětství pěstují v lidech touhu být baven
a takto vychovávají generace ochotné nechat se vést
prakticky kýmkoliv, kdo dovede zapůsobit na povrchní
emoce. Mohou to být politické, ekonomické, nebo i
kulturní zájmy, které propagují své vlastní vzory myšlení a chování. Nelze předpokládat, že nová
generace dětí bude schopna vytvořit lepší svět, bez toho, že by se jí dostalo výchovy, která je ve své
podstatě duchovní. Ráda bych, aby kroužek děti vedl ke vzájemnému respektu, spolupráci a
důstojnosti.
Dále představuji program „Rozvíjení schopností juniorské mládeže“. Je určen mladým lidem 1014let, kteří jsou na rozhraní dětství a mladí. Prochází mnoha změnami. Cílem skupiny je vytvořit
prostor, ve kterém může mládež posilovat své intelektuální a morální schopnosti a rozvíjet svůj
potenciál. Zároveň tato skupina podporuje mládež v tom, aby mohla prospívat k blahobytu svého
okolí a svých sousedství. Skupina se snaží inspirovat mladé lidi k tomu, aby usilovali o
znamenitost, neustále se rozvíjeli a měli sílu odolat negativním vlivům, které je mohou obklopovat.
Díky tomuto programu nacházejí mladí lidé jistotu ve skupině svých vrstevníků.
V atmosféře radosti, přátelství a důvěry
se
učí
naslouchat
ostatním,
zdokonalovat
své
vyjadřovací
schopnosti, uspořádat své vyjadřovací
schopnosti, mravní schopnosti, přijímat
rozhodnutí a na základě nich konat.
Tento program pro juniorskou mládež,
který je využíván v mnoha zemích
připravilo a celosvětově iniciovalo
Bahá´í společenství spolu s ostatními
organizacemi.
Program
odráží
univerzální hodnoty bez toho, aby
prosazoval nějakou formu vyznání.
S juniorskou skupinou bych ráda začala
pracovat po skončení letních prázdnin a
hledám i potřebné pomocníky animátory ve věku od 15let.
kontakt: Dana Zeinerová, tel: 725 430 292, E: danazeinerova@seznam.cz
Děkuji za možnost prezentovat tyto aktivity, které pro naše děti s radostí dělám.
Dana Zeinerová
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Naše školka
Rozloučení se školním rokem 2012/13
v Mateřské škole Strachotín.
Školní rok končí a nastává čas loučení se
všemi dětmi, zvláště však s těmi
nejstaršími. Společně jsme strávili tři roky
plné zábavných činností, při kterých jsme
děti připravovali do další etapy života ve
školních lavicích. Práce to byla ne vždy
lehká, ale užili jsme si spolu i spoustu
legrace. Prožili jsme také hodně společných
zážitků při plnění ročního výchovného
programu Dobré ráno, dobrý den, hrajeme
si celý den. Děti si rozšiřovaly slovní zásobu, zdokonalily se ve vyprávění a naučily se lépe
vyjadřovat své prožitky.
Mladší děti měly hodně práce s vyhledáním kamaráda, sebeobsluhou, stolováním, hygienickými
návyky, porozuměním pravidlům soužití a her. Často jsme hledali to správné místo pro hračku.
Když se nedařilo rozloučit se s mámou, tátou či babičkou byla tu paní ředitelka či učitelka, která je
utěšila.
Do mateřské školy za námi jezdilo maňáskové
divadlo z Hodonína, které nám vozilo spoustu
veselých pohádek. Maminky pro děti
uspořádaly maškarní ples, který se dětem
velmi líbil a výtěžek z plesu se použil na
úhradu autobusu na výlet, ZOO Lešná.
Byla u nás také návštěva od Policie ČR, která
děti seznámila s bezpečnostními předpisy na
ulici, ukázala dětem neprůstřelné vesty, pistoli
a zahoukala nám i siréna z policejního auta.
Zástupci firmy Besip z MěÚ Hustopeče poučily
děti o bezpečné jízdě na kole a podělily děti
drobnými dárky.
Také jsme navštívili Strachotínskou knihovnu, kde
p. učitelka Maderová dětem poutavě vypravovala
o knihách, které si prohlížely.
Velkou radost nám udělalo pozvání ZŠ Dolní
Věstonice na závody v běhu, kterých jsme se za
kategorii předškolních dětí zúčastnili. Děvčata
zabojovala a vyhrála hned tři medaile. Zlatou
Noemi Nováčková, stříbrnou Martina Tomešková
a bronzovou Nikola Tarabová.
V kategorii chlapců vybojoval stříbro Lukáš Dvořáček a čtvrté místo Tomáš Bíla. Děti odjížděly ze
závodů plni dojmů a s medailí.
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Byli jsme na výletě v divadle Radost v Brně, na pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Závěrem bych chtěla poděkovat Honební společnosti Strachotín za finanční dar škole, za který jsme
koupili dětem do šatny nové skříňky.
Alena Horáčková, ředitelka MŠ

Společenská kronika
Narození
Křivánková Věra
Janečková Nela
Grohová Anna
Hirš Marek

Vzpomínka
Pokorný Václav † 10.3.2013
Klimovič Josef † 19.3.2013
Tesařová Olga † 22.4.2013
Stárková Miluše † 10.6.2013

5.12.2012
14.2.2013
16.4.2013
17.4.2013

Jubilea
leden - červen
Sedláčková Anna 99 let
Ondryášová Ludmila 85 let

Klimovičová Marie 70 let

Košvicová Marie 80 let

Cetlová Věra 70 let

Handl Josef 65 let

Svobodová Vlasta 80 let

Šárka Josef 70 let

Plutnarová Pavla 65 let

Stejskal Jan 80 let

Stehlíková Marie 65 let

Karasová Ludmila 65 let

Bláha Arnošt 75 let

Báborská Marie 65 let

Sobotková Veronika 65 let

Hudečková Jarmila 70 let

Nečas Vladimir 65 let

Dusza Antonín 65 let

Malhocká Vlasta 65 let

Křivák Pavel 65 let
Březovič Jaroslav 65 let
Staňková Zdeňka 65 let
Bažant Ladislav 65 le

Sňatky
25.5.2013 Josef Handl a Lucie Brabcová
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Prázdninová příloha
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SUDOKU – středně obtížné
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SUDOKU - snadné
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OSMISMĚRKA Č.1 - Víte, co znamená RUM? …Tajenka na 21 písmen.
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AFEKCE, AREKA, ARGOT, ARCHAR, ASTMA, AUTOR, BABRAL, BLONDÝN,
BŘICHO, CYSTA, ČEKANKA, DRINK, ESTÉT, FAUNA, FIRMA, FUŠER, GÉNIUS,
HESLO, IRSKO, KAČER, KANOE, KAPELA, KARTY, KLARINET, KONSUL, KULMA,
KUTNA, LAŤKA, LOKTE, MAFIE, MASTI, NÁVYK, OBVINĚNÍ, OKTET, OPISY,
OSADA, OSTÁLKA, OVOCE, PARKETY, PARMA, PASEKA, PORCE, POVALEČI,
PRAŠAN, PRKNA, PYTLE, RIKŠA, ROUCHO, ROUSY, SITUACE, SKIPY, SKRUŽE,
SKÚTR, STRACH, STŘÍDA, TUKANI, UPLATIT, VOLCI, VPŘED, VSKOK.
OSMISMĚRKA Č.2 - Na jednom úřadu jsou v jedné místnosti tři a jeden pracuje. Jak je to možné?
Protože kromě dvou …Tajenka na 24 písmen.
Ú R O U CH O N CH E T K K C T
Š Ť A V N A T Ý R É Í E Ř A
A P Á K E Ř Á T O N N Ř B N
L L K S R L D K Z Í R Ž M Z
A É N E Í Ů I A K K U Ů Á U
P N Š Ř D J K Š L T K V O V
T U A V E Á M V A N Ě K D O
F M O S Z Ú Ř A D J U A L J
E E T I A K Š T V O T O I S

AVŠAK, CENÍK, FIAKR, FUŠER, CHOROŠ,
CHVÁLA, IDIOM, JESTLI, JEVIT, KAPLE,
KORAT, KŮRKA, KURNÍK, LIŠAJ, NĚKDO,
NOTÁŘ, OBRAT, ODLIV, OTEPLIT, PALAŠ,
PLÉNUM,
POMSTA,
PŮTKA,
ROUCHO,
ROZKLAD, RŮŽEK, ŘÁDEK, ŘETĚZ, ŘVOUN,
SLŮNĚ,
SVRCHNÍK,
ŠAMOT,
ŠKOLA,
ŠKROB, ŠŤAVNATÝ, TECHNO, TELATA,
TUŽBA, ÚKOSY, ÚMRTÍ, UMŘÍT, UZNAT,
VÁŽNÉ,
VŘESK,
VZKAZ,
ZÁKAZNÍK,
ZAMLČET, ZÁVĚJ, ZOKOR.

T L E Š K O L A Ú S B E V N
I E P T Z S I R M O L R P Ř
V D L A V Y Š O R O CH Ů A E
E F I A K R P K T N T Ž N T
J L T O T Á Š T Í K O E R Ě
T E Č L M A Z K A R O K O Z
Vydává Obec Strachotín. Neprošlo jazykovou úpravou.
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