STRACHOTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
1/2020
Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
od vydání minulého Zpravodaje došlo ve světě, v Evropě, v naší republice, ale i v naší obci k událostem,
které nikdo z nás nezažil a které na každého z nás zapůsobili jinak. Snad se už nyní bude vše vracet
k běžnému životu.
S ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále
také na předpokládaném 20% poklesu obecních příjmů jsme povinni Vás informovat o zastavení
některých plánovaných investic, které nebude možné v rámci kompenzace ztrát způsobených
vyhlášením nouzového stavu, v naší obci zatím realizovat. Jedná se například o zpevnění komunikace
za kostelem, vybudování chodníku „na kopci“ směrem do ulice Sklepní nebo již dlouho zmiňované
vybudování parkovacích zálivů v ulici Zahradní.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svoji živnost pomoci. Nicméně pomoc by měla jít
pouze ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový stav a obce by neměly náklady na kompenzaci těchto
opatření nést.
Budou nám také chybět plánované, ale bohužel odložené nebo zrušené akce, na které jsme v obci zvyklí.
Dále se budeme muset v letošních letních měsících obrnit trpělivostí, shovívavostí a tolerancí k našim
turistům, kteří k nám v hojném počtu vyrazí na rekreaci.
Všem přeji krásné prožití plánovaných či nahodilých dovolených, krásné slunečné počasí, odpočinek a
spoustu prázdninových zážitků.
Mikáčová Jaroslava
starostka obce
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Aktuality

Poutnická budka Svatojakubské poutní trasy
U kostela byla umístěna poutnická budka neboli Pilgrim point. Je součástí Svatojakubské poutní trasy.
Uvnitř je umístěno razítko s názvem naší obce, mechanické počitadlo návštěvníků, brožura s mapami
a informacemi o všech obcích na jihomoravské Svatojakubské cestě, a také poutnická knížka pro
zápisy poutníků. Na dvířkách z venku můžete vidět gravírovanou mušli, znak této cesty. Doufáme, že
ji nikdo nezničí, a bude sloužit všem k čemu je určena. Za nápad a výrobu děkujeme Centrále
cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. - Ing. Románu Kleckerovi.

Základní škola Dolní Věstonice

Obyčejné slovo „běžný“
Končí nám školní rok 2019/2020. Končí nám zvláštně. Ve škole nejsou všichni žáci ani učitelé. Některé
učebny zejí prázdnotou. Přes roušky si nevidíme do tváří a jen podle očí poznáváme, že se někdo směje
nebo je smutný. Tak jako celou republiku i naši školu zasáhla epidemie koronaviru a ovlivnila průběh
celého druhého pololetí.
ZŠ Dolní Věstonice byla stejně jako všechny školy uzavřena od 11. března. Mnozí jsme si mysleli, že
to bude jen na několik málo týdnů, ale nakonec to byl prakticky zbytek celého školního roku. Nastala
doba „on line.“ Doba dálkového vyučování. Věc do této chvíle pro nás všechny neznámá a
nevyzkoušená. Žáci i učitelé se museli „za pochodu“ učit navzájem komunikovat úplně jiným
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způsobem, s jinou technikou a programovým vybavením. Postupně jsme zaváděli nejrůznější modely
dálkové výuky od posílání emailů až po pravidelné videokonference. Každopádně bych chtěl touto
cestou poděkovat žákům za jejich aktivitu a zvlášť jejich rodičům za to, jak tento nesmírně náročný úkol
zvládli. Víme, že to nebylo vůbec jednoduché pracovat, starat se o domácnost a k tomu se ještě učit se
svými dětmi. Proto nás velmi potěšili některé reakce rodičů, kteří si v této krizové době uvědomovali,
jak je učitelská profese velmi náročná. Chtěl bych poděkovat také učitelům naší školy, kteří se snažili
poskytnout svým žákům maximum informací a vždy hledali ten nejlepší způsob, jak jim učení co nejvíce
ulehčit a zpestřit. K tomu také sloužil projekt Posílejte nám své fotky a Čteme dětem pohádky. Všem,
kdo se ho zúčastnili, patří velké poděkování za inspirativnost a také odvahu.
Tato doba nám mnoho vzala, ale také nás něčemu naučila. Věřím, že si každý, jak žák, tak učitel odnese
do dalších let něco pozitivního. My učitelé už teď přemýšlíme, jak naložíme s novými znalostmi a
metodami, které jsme se naučili. A mnozí z nás už plánují využití nových znalostí v nadcházejícím
školním roce pro zpestření výuky i komunikace mezi školou, žáky a rodiči.
Ačkoliv byla škola pro žáky zavřená, nebyla úplně bez života. Dobu epidemie jsme využili například
k výměně všech oken na hlavní budově a ve školní družině. Za podporu tohoto projektu děkujeme
našemu zřizovateli obci D. Věstonice a také firmě Innogy Gas Storage. Už teď musíme chystat další
investiční akce, které chceme realizovat v příštím roce. Největší z nich by měla být první etapa budování
školního hřiště. Zahájili jsme také úpravy na školním dvoře a rekonstrukci budoucí první třídy. Naši
noví prvňáčci budou mít opět zcela novou, krásnou třídu s novým vybavením. Myslím, že si ji zaslouží,
protože díky epidemii byli ochuzeni o klasický zápis do školy a se svou paní učitelkou se uvidí až
prvního září.
Před námi jsou prázdniny. Doufám, že to bude doba, kdy se situace v naší republice uklidní a my budeme
moci první školní den zahájit "běžnou“ výuku. To obyčejné slovo „běžnou“ má pro nás teď velmi
symbolický význam. Myslím, že snad není nikdo, kdo by si nepřál, aby ten nadcházející školní rok byl
opravdu „běžný.“
Mgr., Ing. Zbyněk Háder
ředitel ZŠ Dolní Věstonice

Myslivost
Letošní rok nám nezačal moc vesele. Akce, které se konají začátkem roku jako je
výstava trofeji, svody lovecky psů, střelecké akce a další ,byly na našem okrese
zrušeny z důvodu koronavirové nákazy. Ale nezaháleli jsme, pustili jsme se do
úklidu skladu ,opravili a asanovali krmné zařízení , opravili oplocení . Nově jsme
vybudovali v našem areálu oboroh na uskladnění sena a zrekonstruovali násyp pro
jádrové krmivo, nejvíce času tomu věnoval hospodář p. Gutman P. a p.
Chaloupka Z. Za poskytnutí krmiva- obilí a kukuřice děkujeme p. Přikrylovi st.
a p. Chaloupkovi J. A protože nás sem tam zazlobí naše technika, jsme vděčni za
pomoc s opravou p. Přikrylovi ml. .
Na jaře jsme vyseli jetelinku, ale z důvodu sucha si na první seč ještě počkáme.
Proto jsme využili domluvy hospodáře s vedením Povodí Moravy s.p. na
možnosti senoseče v mezihrází. Společně jsme si nasušili nejen voňavé seno, ale
jetelinu z pole p. Janáka, který nám ji nechal zdarma – moc děkujeme! Při sklizni
se na nás přišli podívat i srna se srnčaty- foto.
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Mladší ročníky možná asi netuší co je jetelina, a proč s ní krmíme i zvěř v honitbě. Tato rostlina obsahuje
velké množství energie a bílkovin, takže je velmi výživná (téměř se vyrovná jarní trávě). Výhodné je
tedy zkrmovat ji zvířatům, která potřebují hodně stavebních látek (rostoucí zvířata) a energie (laktující
zvířata). Pro své složení může vojtěška posloužit jako přirozený zdroj vápníku. Dále je bohatá na železo,
hořčík, fosfor, sodík, draslík a křemík, z vitamínů A, B, C, E i K.
Samozřejmě jako vždy prosíme všechny, aby se v polích zbytečně neproháněli na motorkách a rogalech,
nenechávali své čtyřnohé psí kamarády běhat na volno za zvěří. Je období kladení srnčat, a matky i
mláďata potřebují klid.
Bohužel ani myslivci nejsou nesmrtelní, a naše řady opustil z počátku roku dlouholetý člen a hospodář
pan Karel Brzobohatý. Jedním z jeho posledních přání bylo mít v mysliveckém areálu patrona
myslivců….. Jeho přání plníme. A nejen jemu, ale všem na památku umístíme v areálu nejen sv.
Huberta, ale i desku se vzpomínkou na všechny, kteří již vyslechli své poslední halali …….
„Loučení, loučení, je smutná věc, když z lesa odejde dobrý myslivec. Nežaluj, milý myslivečku, dáme ti
zelenou haluzečku.“
Marcela Přikrylová, Jarmila Gutmanová
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Vinařský spolek Strachotín
Na sklonku loňského roku pořádal Vinařský spolek Strachotín 17. ročník Svěcení mladých vín. Akce se
opět povedla, k ochutnání byla mladá vína nejen ze Strachotína, ale i z okolních obcí. Většina vzorků
slibovala zajímavá, extraktivní a plná vína nejen díky vydařenému ročníku 2019. Znát je také neustále
se zlepšující úroveň místních vín.
Po Novém roce jsme přivítali několik nových členů a plni elánu jsme
plánovali akce na letošní rok. Bohužel jsme netušili, že Svěcení vín
bylo nadlouho posledním veřejným setkáním u vína. Před covidem
jsme ještě stihli uspořádat interní členskou cvičnou ochutnávku. Na
vybraných odrůdách jsme se učili pracovat s 20 bodovým systémem
hodnocení a diskutovali jsme nad přednostmi i vadami vzorků. I když
jsme neměli možnost naše znalosti využít při přípravě Výstavy vín,
kterou jsme museli zrušit, podobnou ochutnávku určitě ještě
zopakujeme. A na co se můžeme letos těšit?
Otevřené sklepy jsme pro letošní rok přesunuli na srpen a akci jsme
pojali jako „Víkendové sklepy“. Od 7. do 9.8. bude na Sklepní ulici
otevřeno devět vinařství, která budou nabízet svá vína k degustaci.
Pokud nenastanou změny z hlediska vládních opatření, 19. září
přivítáme v našich sklepích všechny příznivce burčáku na tradičním
Za burčákem do Strachotína. Do konce roku nás potom budou čekat
ještě dvě další akce: Otevřené sklepy 11. listopadu a Svěcení mladých
vín, jako vždy 27. prosince.
První polovina letošního roku byla pro nás všechny velmi nestandartní a mnohdy i velice nepříjemná.
Ani počasí v posledních dnech nám vinařům nepřidává moc dobré nálady. Přesto doufáme, že se vše
brzy vrátí do svých kolejí a že nás čekají krásné chvilky a společná setkání nejen u sklenky
strachotínského vína.
Hezké letní dny přejí vinaři.
L. Křivánková
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Hasiči Strachotín
Mladí hasiči
Jako všem sportovním klubům i mladým hasičům překazil jarní sezónu koronavirus. Po podzimním
umístění ve hře Plamen, kde obě družstva byla na prvních místech, se všichni těšili na jarní kolo a s
přípravou a tréninkem začali již v lednu. Bohužel společné tréninky se musely přerušit.
Jednu významnou soutěž však mladí hasiči stihli dokončit. Starší i mladší družstvo se opět zúčastnilo
uzlové open ligy, která začala v listopadu a končila finálovým kolem ve Strachotíně 7.3. Mladší družstvo
( Matyáš Staněk, Denis Serfözö, Pepa Serfözö, Natálka Gajdošová a Kačka Pelcová ) získalo 1.místo a
starší družstvo ( Lukáš Sasínek, Julie Valová, Amélie Pekaříková, Kačka Francová a Max Zeiner )
3.místo. Další dílčí medaile si odnesli i jako jednotlivci. Tímto krásným vítězstvím mladí hasiči ukončili
ročník a těší se na září, kdy opět začnou nanovo.
Děkujeme Gabči Bohaté a Viktorii Kunické, které mladým hasičům jako čerstvé instruktorky se vším
pomáhaly a Míšovi Bohatému, našemu dvornímu profesionálnímu fotografovi.
Dana Murínová
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STŘÍPKY Z OBCE
Nouzový stav a s tím spojené ekonomické náklady na zabezpečení ochrany obyvatel, finanční podpory
všem, kteří ze dne na den došli o příjmy, zastavení výroby a tedy následných příjmů do pokladen firem
, státu , měst a obcí , to vše bude mít zásadní vliv na rozpočet roku 2020, ale i na rozpočty roků příštích.
Zatím nelze stanovit přesné procento, ale odhad propadu příjmů se pohybuje prozatím okolo 20%. Nyní
probíhá vyplánovaná investice ve formě chodníku na ulici Osvobození včetně zálivku pro autobusovou
zastávku a přechod pro chodce, dokončen byla již akce na vybudování propustku na ulici Pouzdřanské.
V podzimu by měly začít práce na biokoridoru s krajinnými úpravami, celá akce je financována za
spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR). Nyní již probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Podali jsme i žádost o dotace vyhlašované JMK na rozvoj folklóru v naší oblasti, ale rozhodnutí o
všech projektech je přesunuto z důvodu nákazy a finančních otázek s tím spojených až po létu.
Je nutné dokončit úpravy na svedení dešťové vody z ulice Nové a Krátké, dále opravy komunikace
Družstevní až po křižovatku s komunikací Mikulov- Hustopeče, stav této vozovky je již opravdu
havarijní. Taktéž zapomenuté díry po stavbě nového vodovodu budou opraveny.
Stromy, které musely ustoupit výstavbě chodníku, stejně jako ořešák na ulici Příční (zasahoval do
elektr.vedení ), kaštany na ulici U rybníku ( ve velmi špatném stavu) , budou v každém případě
nahrazeny. Na ulici Osvobození po dokončení díla, na ulici Příční v podzimní výsadbě, ulice U
rybníka- bude řešena celková úprava.
Ruční pumpy od obecních studní nám nebyly odcizeny, ale záměrně svezeny na zjištění jejich stavu a
následnou opravu, tak aby mohly sloužit svému účelu v suchých letních dnech všem. Nyní jsou již
rozebrány a probíhá shánění náhradních dílů.
Kdo si bude chtít zkrátit cestu při procházce na hráz nádrže přes zahrady z ulice Šakvické, může
využít již usazený nový mostek přes svodnici. Již se nemusíte bát chybějících prken , i když určité
dobrodružství to bylo
)) . Stejně tak celé řízení kolem souhlasu s umístěním bylo na román… ale
podařilo se, a to je nejdůležitější. Na fotografii vidíte v pozadí dole vpravo i původní lávku, a nový
mostek bude ještě „dostrojen“.
Na dalším fotu s jeřábem na ulici Zahradní jsem zachytila pracovníky firmy BONAPOL , kteří sbírali
květ břízy pro výrobu léčiva. Stromy nám přináší nejen stín a snížení teploty v horkých letních dnech,
ale jsou v době květu zdrojem pylu a potravy, celoročně úkrytem a domovem pro mnoho živočichů,
a i zdrojem suroviny pro kosmetický - farmaceutický průmysl.
Stále pravidelně probíhá údržba výsadby v lokalitě Sajlovky, brigádnici z řad rybářů MRS Strachotín
se podílejí i na jarním úklidu. Že se sem vrací život z říše živočišné i rostlinné dokazuje další snímek.
Jsou to tesařík bukový (Cerambyx scopolii) , a s největší pravděpodobností zlatohlávek hladký
(Protaetia cuprea)...ještě by přicházeli v úvahu dva vzácní zlatohlávci (Protaetia affinis a P. fieberi).
Kdo by poznal přesný druh zlatohlávka může mě opravit. Protože se jedná o poslední kousek dyjského
luhu, je zde nutné dodržování pravidel skrze vlastnická práva obce na ochranu hodnotných území .
Věřím, že vlastníci rozšiřující se zahradní kolonie si uvědomují jedinečnost a krásu tohoto místa a
budou nápomocni v jeho zachování.
Krásné místo pro procházky i pobyt máme na druhé straně obce, a to na Sklepní. Zde je stále živo, a to
jak z hlediska výstavby, rekonstrukcí a úprav stávajících sklípků a penzionů, tak hlavně nyní v létě se
silnice doslova ztrácí pod náporem turistů a cyklistů. Místní vinaři letos museli posunout termíny
některých akcí, ale snad to nic neubere na návštěvnosti během prázdnin a burčákové období počty
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milovníků vína dožene. Tato lokalita byla atraktivní již i v historii, dokládá to mnoho zápisů i fotek
z dob minulých.
Oslovila jsem ke spolupráci paní Janu Křivánkovou, která již z pozice své odbornosti architekturu
těchto vinařských staveb a jejich historický vývoj studuje, a snad dovolí i publikování v našem
zpravodaji.
Bohužel máme mezi sebou i cyklisty závodníky a řidiče, kteří považují cyklostezku navazující na
ulici Sklepní nejméně za dálnici, proto obec musela umístit zábrany, které zamezí vjezdu motorových
vozidel a snad i zbrzdí cyklisty , kteří svou rychlou jízdou ohrožují na zdraví pěší turisty.
Další problémy k řešení jsou a budou, jen někdy prosíme o shovívavost a trpělivost. K mnohdy
banálním rozhodnutím je nutné stanovisko státní správy a dotčených orgánů. Podání dotazu, žádosti a
vydání rozhodujícího papíru s „kulatým razítkem“ je tak zdlouhavé a nepružné, že občan může mít
dojem „že se nic neděje“ . Naopak mi chybí hojnější účast na veřejných zasedání zastupitelstva,
aktivní vyjádření k problematickým záležitostem je cesta k efektivnímu a mnohdy rychlejšímu
vyřešení.
A všem, kteří mají zájem pro sebe i pro hosty a turisty zakoupit hezké reklamní předměty obce – stále
jsou ještě k dispozici na obecním úřadě.
Hezké letní dny přeje Gutmanová Jarmila
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HABÁNEK
„Covidová doba“ bohužel postihla i náš Habánek. Z důvodu karantény a zabezpečení bezpečnosti
našich nejstarších jsme museli zrušit vystoupení v domovech pro seniory v Šanově a ve Vranovicích.
Všechny nás to velice mrzí, ale pevně věříme, že se za našimi babičkami a dědečky co nejdřív
podíváme. V druhé polovině června jsme za přísných bezpečnostních opatření obnovili zkoušky
našeho kroužku. V 17 hodin se scházíme s těmi nejmenšími, o hodinu později potom s těmi staršími.
Plánů máme spoustu, ale je potřeba všechno pečlivě připravit a domluvit. O termínu našeho
vystoupení vás budeme včas informovat, prozatím nejbližší akcí je Zpívání v kostele 15.srpna v 15,00
hod.
Současně vyhlašujeme nábor nových členů. Rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády – holky i kluky,
které baví zpěv, tanec, legrace a pohyb vůbec. Přijďte se za námi podívat na zkoušku každé pondělí
od 17 hodin do sálu obecního úřadu Strachotín.
Za soubor Habánek Radka Vyskočilová
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Kulturní akce
Mnoho akcí, které byly vyplánované pro rok 2020 bohužel neproběhly, a další z důvodu
nákazy a obavy zda vládní nařízení dovolí uskutečnění , byly odvolány s předstihem. Finanční
náklady na přípravu například tradičních hodů jsou vysoké, a v případě zákazu konání by šlo
o značnou ztrátu z pokladny.
Vinaři nahradí neuskutečněné Otevřené sklepy v srpnu a v listopadu, dětem věnujeme
náhradou za Den dětí odpolední kreslení „na chodníku“ , děti z Habánku zazpívají a ukáží
krásu krojů v kostele ve Strachotíně.

Termíny nejbližších akcí:
18.července 2020 Kreslení na chodníku
7.-8.srpna 2020

Víkendové sklepy

15.srpna 2020

Habánek-zpívání

29.srpna 2020

Rozloučení
s prázdninami

19. září 2020

v kostele Strachotín

Za burčákem do
Strachotína
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MŠ Strachotín
Po uvolnění opatření se otevřela brána naší mateřské školy. Provoz není běžný, je svázaný
omezeními a doporučením ministerstva. Děti se shledaly s kamarády v hojném počtu a pilně se
zapojily do práce. Většinu času trávily na zahradě, kde si hrály, dováděly a sklízely plody již
dříve zasazených jahod. Bohužel, děti přišly o naplánované akce, výlet a divadla. Den dětí si
ale na zahradě díky pěknému počasí užily naplno.
Dne 23.června 2020 v naší mateřské škole proběhlo pasování dětí na školáky. Všechny děti
oslovení ŠKOLÁK vzaly velmi zodpovědně. Letos školku opouští vyrovnaný počet, 3 holčičky
a 3 kluci. Všem jim přejeme hodnou paní učitelku, samé jedničky a spoustu pochval!!!!
Za kolektiv MŠ Strachotín Mgr. Kučerová

Pod čarou : z nadace Partnerství jsme za pomoci slečny Murínové získali dotace na
pořízení zahrádek pro pěstování zeleniny a kytiček – projekt Sazeničky do školičky ve
výši Kč 48 955.- Hlavní myšlenkou je podpora environmentální výchovy dětí i dospělých,
která vede k rozvíjení kladného vztahu k přírodě. Stěžejní roli zde hrají rostliny ve formě
cibulovin, trvalek, letniček, okrasných i ovocných keřů a stromu). Děti se zde budou učit
poznávat koloběh přírody a budou se podílet na péči o rostliny (setí, zalévání,
okopávání,sklizeň). .
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Občanská kronika
Narození od 15.10.2019 – 30.06.2020
4 chlapci : Max František, David, Matěj, Norbert
1 děvče: Stela

Úmrtí od 15.10.2019 – 30.06.2020
Brzobohatý Karel

Buček Pavel

Bureš Václav

Gutman Květoslav

Rathouská Božena

Košvicová Marie

Janák Vlastislav

Dohnal Stanislav

Jubilea 01.01.-30.06.2020
Ondryášová Ludmila 92 let

Fiedorová Blažena

Křiváková Růžena

Stejskalová Ludmila 83 let

91 let

84 let

Bedřichová Ludmila 90 let

Bláha Arnošt

82 let

Matýšková Anna

88 let

Blachová Marie

81 let

Malá Bedřiška

86 let

Sobotka František

80 let

Hutrová Markéta

86 let

Štěpánek Ladislav

80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Obec Strachotín a Sbor pro občanské záležitosti
Počet trvale přihlášených obyvatel k 31.12.2019: 798
13

RUBRIKA „NAŠE ŘEMESLA“
Stejně jako v minulém vydání zpravodaje jsem oslovila někoho, kdo svým dílem
rozdává radost a potěšení pro duši i oko. Paní Iveta Papežová se již několik let
věnuje šití krojů a jejich součástí.
1. Co Vás přivedlo k zájmu o kroje a jeho součásti?

V době, kdy byly dcery malé, půjčovny měly velmi omezenou nabídku krojů pro děti. A tak,
jak většina malých děvčátek, chce být na hody stárkou, ušila jsem pro potěšení dcer
jednoduchý malý kroj. Vždyť i my se sestrou jsme jako malé jeden měly.
Jak děvčata odrostla, byla několikrát v naší, ale i ve vedlejších vesnicích za stárky. Zájem o
folklor přenesly také na mě. Společnými silami jsme ušily přespolní kroje. Začátky byly
všelijaké. Mnohokrát jsem párala, přešívala…… A když už byly kroje hotovy, bylo zapotřebí
je naškrobit, jak se patří. Postupně jsem se doučila i tomuto.
2. Co je pro Vás nejsložitější na zhotovení nového kroje?

Jak jsem již zmínila. U zhotovení prvních krojů jsem se neobešla bez párání a přešívání.
V žádném případě se nelze řídit podle jednotného střihu. Postupem času jsem se
zdokonalovala a nacházela různé metody, které mi šití usnadní.Vždy záleží na typu kroje a
použitých materiálech. Často k šití např. rukávců používám jemné látky. Zde je nutné
přistupovat s rozvahou a svou práci si řádně rozmyslet. U jemných látek jako je molová
krajka nepřichází párání v úvahu. Ač se to mnohým nemusí zdát, nejsložitější je ušít právě
dětský kroj. Všít do malinkých průramků nařasený rukávec není vůbec snadné.
3. Jaký je Váš pohled na zachování tradic tvorby a využití lidového kroje?

Lidový kroj od nepaměti patří do naší společnosti. Přistupujme s pokorou k dodržování
našich krásných tradic a zvyků. Jen tak můžeme předat odkaz dalším generacím.

Děkuji za odpovědi a přeji pevné jehly a mnoho radosti z díla!!!
Jarmila Gutmanová
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Z historie obce
V letošním roce si připomínáme 75. výročí ukončení II. světové války, a proto jsem se zajímala o průběh
osvobození naší obce. Všude byly jen strohé zprávy o pomníku padlým, ale nic podrobnějšího. Obrátila
jsem se tedy na archiv v Mikulově, kde mi pan ředitel vyšel vstříc a poskytl mi výpis z kroniky obce
sepisovanou kronikářem obce p. Alfredem Hackem. Text jsem musela samozřejmě přepsat z rukopisu,
neměnila jsem žádný slovosled ani výrazy, neopravovala pravopis…. Mnohdy se zápis událostí opakuje,
někdy je dost krkolomný, ale snad si každý najde informaci která ho zaujme. Již mám domluvený další
termín v badatelně, tak se budu snažit přinést i další pokračování zápisů týkající se historie obce.
A těm co mají zájem o historii naší oblasti spojenou s odsunem německého obyvatelstva, doporučuji i
knižní román „ Vyhnání Gerty Schnirch“, autorky Kateřiny Tučkové.

Rok 1945 a 1946
„Tento rok je pro každého občana naší vlasti rokem velkopamátným, rok, který zůstane navždy zlatým
písmem vrytý do dějin naší republiky. Je to rok osvobození od největšího utrpení od hitlerovských band
a gestapáků. Zde chceme vylíčit aspoň krátce dle paměti součastníků události tohoto roku.
Dne 1. a 2. dubna stáhla se fronta II. ukrajinské armády k Břeclavě. Dunění děl bylo silnější a silnější a
mezi německým obyvatelstvem panoval strach a neklid, mnozí už 2.4. se uchýlili do sklepů. Fronta
v úseku Břeclav – Pohořelice nebyla stálá a v některých obcích byli chvilku Němci , chvilku sovětští
vojáci. Němci vyhodili do povětří všechny mosty kolem Palavských kopců. První byl tak zničen most u
Bulhar, druhý u Nových Mlýnů, též most u Dolních Věstonic vyletěl s velkým rachotem dne 2.4 do
povětří. Sovětští vojáci nemohli do Strachotína přes most u Dolních Věstonic, přišli před Strachotín až
12.dubna, nemoohli však dále, u Mušova, u D. Věstonic a též u Šakvic založili Němci silná zaminovaná
pole. Jednomu však tankovému oddílu se podařil průlom z kusové fronty od Zaječí a odtud přišli sovětští
vojáci II. ukrajinského frontu do Strachotína, bylo to 16.dubna na večer. V Bulharech, v Milovicích ba i
v Mikulově byly v této době ještě silné oddíly SS a příslušníci útvarů ze Slezska. Těchto obcí dosáhli vojáci
ukrajinského frontu až 22.4. Proč? Byla to obkličující operace, která měla za cíl vyřadit z boje
neobyčejnou silou kulometná hnízda SS v Pasohlávkách, u Brodu n.Dyjí a hlavně u Drnholce, kde dle
údajů, které jsem si pamatoval stálo až 20 německých tanků značky Tigr.
U Strachotína, u Milovic a u Bulhar nebyly žádné další podstatné boje, Němci těmito obcemi na ústupu
jen rychle ustupovali a protáhli. Strachotín byl dne 16.4. opuštěný, asi 40% obyvatelstva opustilo obec
už dříve, zůstali jen starší, zemědělci, osoby přestárlé.
Sovětští vojáci přišli do Strachotína 14.4., chovali se korektně, též vůči Němcům, byli však velmi opatrní.
Uvedl bych zde 2 skutečnosti: není pravdivé tvrzení revanšistů, že Němci v této době od české správy
trpěli, naopak česká správa obce se starala zde ve Strachotíně - jak nám sdělují zprávy ze zasedání NV
této doby a jeho komisí, velmi ochotně o osoby nemocné, přestárlé a přidělila jim podpory týdenní od
100 až 50 Kč.
Ve Strachotíně byl až do září 1945 pro německé občany pracovní tábor, kde bylo též mnoho nemocných
a o tyto pacienty se ochotně staral Dr.Banev z Popic. Zajatecký tábor zase byl v Žabčicích a ve
Vranovicích.
Dne 15. a 16.7.1945 byl hromadný odsun německého obyvatelstva, opustili Strachotín v 5 etapách, 6
občanům určeným pro odsun bylo vyplaceno cestné po 120 Kč.
Do obce přišli noví osídlenci už po 18.4.1945 hlavně z východní Moravy a z moravského Slovácka,
přinesli sebou i kroje a lidové zvyky .
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Sovětští vojáci II.ukrajinského frontu, kterému velel dnes skoro legendární maršál K.J. Malinovski zůstali
v naši obci do 5.7.1945, po pěkné slavnosti na návsi dali se na pochod na Východ směrem k Břeclavě.
Správu obce vedl od 16.4 do 5.7. 1945 sovětský komandýr, a od 15.5. též první komisař J. Staněk.
Dne 2.5.1946 byla ve Strachotíně slavnost vydávání dekretů vlastnictví domů, a tehdy byl i oběd
nachystaný pro všechny občany, veřejně na návsi obce, ale už dne 2.9.1945 byla ve Strachotíně první
taneční zábava s výtěžkem 2000 Kč.
Také razítko obecné si NV pěkně upravil a dal do razítka vyryt hrozen, první razítko bylo jednoduché a
mělo jen nápis „Obec Strachotín“. Hned v srpnu 1945 byla ve Strachotíně provedena výměna
německých platidel. Správní komise předložila k výměně 26880 Rm, farní úřad 3289 Rm.
Rok 1945 byl celkem dobrý, dobrá byla úroda obilí, vína a řepy, byl však velký výskyt hrabošů, syslů a
polních miší, často bylo vidět jak občané táhli s vozíky naplněnými vodou na pole, aby miši a sysle
„vylévali“.
Časy minuly… přestala doba, kdy byli stříleni a mučeni bezbraní lidé, kdy byli stříleny bezbrané matky,
které měli malé nemluvňátko u prsů….všichni cítíme, že větší barbarství už nelze si představit….
Co nám vypravují účty a zápisy správní komise a prvního národního výboru naší obce z roku 1945 a to
v období od 7.6. do 31.12.1945? Naštěstí se nám tyto správy zachovaly, kdežto mnohé zprávy, též
z doby okupace, byly zničeny-požárem, neopatrností a z neznalosti věcí…. Uvedeme zde četné záznamy
z této doby, na paměť příštích generací …..
Občané strachotínští sklidili tento rok 1945 hodně sena, někdy bylo vidět až 20 fůr sena, které jezdili za
sebou do obce.. hodně sena odprodali letos občané do Šakvic, v Šakvicích není mnoho luk, z některých
byly už dříve zřízeny rybníky a sousední louky zaplavila voda. Též jetel prodávali první strachotínští
usedlíci, jak do Šakvic tak do Boleradic.
Razítko obce bylo 1945 velmi jednoduché, komisařem v obci, který vedl správní komisi byl Staněk Josef.
V některých domech německých občanů byly nalezeny v úkrytě zásoby potravin a lihovin a národní
bezpečnost tyto zásoby zajistila(maso, sádlo, víno).
Jak byly tehdejší ceny? Zde některé příklady:
30a jateliny stálo 1000 Kčs (staré měny), 1 měřice sena 300 Kčs, louka o výměře 80a 800 Kčs , lepší
louka ve výměře 48a 1200 Kčs, 525 kg žitné mouky 1801,50 Kčs, 29 kg masa 522 Kčs, 19 kg sádla 266
Kčs, 20 kg masa uzeného 360 Kčs, 50 l vína 600Kčs, 1 ha 4a jetele 2600 Kčs, 1m3 dřeva 180 Kčs, 11 q
žitné mouky 3080 Kčs, 1 vepř 500 Kčs.
Německých spolků jejichž majetek byl zajištěn bylo ve Strachotíně: Spolek vojenských vysloužilců,
Střelecký spolek, Mlátící družstvo I-III, Národní social.sdružení žen a nár.social. dílo žen. Poznámka:
Mlátící družstvo – německy Druschgenossenschaft mělo lokomobilu, mlátící stroje, lis a 2 elektr. mlátící
soupravy. Dále byly zde spořitelna a Spolek dobrovolných hasičů.
Na opuštěné usedlosti byli jmenováni národní správci, které dostávali od ONV zvláštní dekrety a
instrukce. Komisař dostával od ONV za svou pololetní práci 5000 Kč (st.m. dne 29.6.1945)
V tomto roce se hlavně na podzim velmi rozmnožili polní myši a hraboši, k hubení bylo použito přípravku
NERA.
Dne 2.9. byla první taneční zábava s výtěžkem 2000 Kč. Razítka, jako bylo již uvedeno, byla velmi
jednoduchá např. Poštovní úřad v D. Věstonicích. Hned v srpnu byla provedena výměna německých
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platidel RM, a správní komise předložila 26880 a farní úřad 3289 Rm. České vedení obce se staralo, a
to trpělivě o německé přestárlé osoby a přidělovali jim podpory v obnosu od 100 do 500 Kč. V obci byl
do září 1945 pracovní tábor pro německé občany, o německé pacienty a nemocné tohoto tábora se
staral Dr. Walter Banev z Popic… tím je samosebou vyvrácen argument německých historiků
(revanšistů), kteří mluví o špatném zacházení české správy ohl. německého obyvatelstva.. Činovníci
národního výboru byli, předseda MNV, tajemník obce, pokladník obce, obecný sluha a uklízečka
kanceláře.
Dr.Banev přijal dost velké částky peněz za ošetřování německých občanů, kteří byli ještě 15.12.
v pracovním táboře ve Strachotíně. 15.12. přijal 2000 Kčs, po druhé 31.12 2000 Kčs, 20.10. přijal 1000
Kčs … Též z chudinského fondu obecného byly vyplaceny podpory přestárlým osobám: 100 až 150 Kčs,
600 až 1500Kčs.
Z německých občanů, kteří pracovali na čištění obce byli v roce 1946 ještě ve Strachotíně:
Schrom,Wutka,Schubert, Gansdorfev,Hanreich, Gregor Raab, Kurz, Bruckner, Ries, Pretsch, Konig, Cee,
Kolb,Gebl, Kurzwald, Henhapl, Kobzendorfev, Hanak ……
Dne 31.1.1946 byla veřejná dražba vrchového dříví a se prodalo za 25 255 Kčs. Zajímavý byl také vývoj
obecního razítka. V roce 1946 bylo razítko jednoduché, po 1.7.1946 mělo razítko uprostřed pěkný
hrozen. 2.5.1946 byla ve Strachotíně slavnost při příležitosti vydávání dekretů vlastnictví novým
usedlíkům. Pro oběd byla poražena kráva a na návsi byla slavnost a oběd.
Budova obecní školy a také mateřské školy byla v roce 1946 pěkně vybílená, dveře, školní tabule a okna
byla lakovaná a natřená. Práce stály 22790 Kčs ve staré měně.
Dne 6.12.1946 byly přivezené zpět katastrální mapy a jiný spisovní materiál z Rakouska, který tam byl
ustupující německou armádou odvlečen. Též starší katastrální mapy se vrátily tohoto roku zpět do obce.
Vysoké byly též poplatky za domácí porážky, za 172 kusů bylo odvedeno do obecní pokladny 2081,20
Kčs. Mnohé práce vykonali též němečtí občané, kteří ještě zde byli pro lepší vzhled obce, a za to byli tito
němečtí občané odměněni po právem – účetní akty NV mají mnoho dokladů pro tyto odměny……též
jeden důkaz proti tvrzení něm.revanšistů, že se s Němci špatně zacházelo. Též práce neschopní lidé
dostávali sociální podporu- jedna žena německá , které měla slepého muže, dostala 400 Kčs na ráz….
Roku 1946 6.4. hrozila velká povodeň řeky Dyje a musely se opravovat hráze řeky, za tyto práce bylo
vyplaceno 2910 Kčs, pracovalo se 97 dnů. Též vyživovací příspěvky byly velké, 5.4.1946 bylo vyplaceno
18949 Kčs. V roce 1946 byla také do školy zavedena elektrika, celá práce stála 5595,70 Kčs. V červnu
1946 byla ve Strachotíně odvodní komise pro koně, bylo odvedeno 13 koní. Před tím zasedal ve
Strachotíně poprvé odvodní komise pro odvedence.
Dne 25.7. byl ve Strachotíně hromadný odsun německých občanů ze Strachotína. Národní výbor žádal
na různá místa aby tam nasazené osoby přijeli do Strachotína na odsun.. tito osoby pracovali na různých
místech: na dvoře v Žabčicích, ve Vranovicích v továrnách a u soukromých osob. Dne 16.7.byl společný
odsun Němců dokončen za odvoz vyplaceno 200 Kčs.
Obecná škola dostala 14.5.1946 radiový přijímač, gramorádio, 2 tlampače, ozvučné desky, antenu, 12
desek a za to zaplaceno 8549 Kčs.
V červnu 1946 se vydávaly po prvé rybářské lístky pro rybolov v Dyji. U mostu přes Dyji bylo hodně
stavebného materiálu pro stavbu mostu, zde konal služby zvláštní hlídač, který dostával až 375 Kčs
jednorázně. Šesti občanům určeným pro odsun bylo vyplaceno jako cestné po 12 Kčs, jiné rodiny dostali
také po 120 Kčs, na sociální příspěvky bylo vyplaceno 1500 Kčs. V prosinci byly vyměřovány všechny
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louky, inž. Myškovi bylo vyplaceno 10 000 Kčs. Pro mateřskou školu byly v roce 1946 zakoupeny hračky
za 500 Kčs. Pro nový most bylo nutno vykácet dobře zachovalé duby, náklad na dělníky byl 4500 Kčs,
při tom byly také odstřelovány zbylé miny a bomby a prostor kolem mostu byl uzavřený. Už na začátku
1946 bylo založeno ve Strachotíně strojní družstvo.“
Přepsala Jarmila Gutmanová

Farní úřad
Informace Farního úřadu Strachotín
V letošním roce proběhla plánovaná oprava – výměna schodů u hlavního vchodu do kostela sv.
Oldřicha a Metoděje, umístění madel a dodláždění zámkovou dlažbou v návaznosti na nově
budovaný chodník. Celkové náklady činily 115 958,- Kč (dotace z Ministerstva kultury na
obnovu schodiště činila 80 000,- Kč, dotace z Obce Strachotín 25 000,- Kč a podíl farního
úřadu 10 958,- Kč). Že se dílo podařilo můžete porovnat z přiložených fotografií.

Odpadové hospodářství
Nové označení odpadních nádob
Vážení občané,
STKO, spol. s r.o. bude ve všech obcích v průběhu roku 2020 provádět překódování a inventuru
nádob. Papírové QR kódy a čárové kódy budeme měnit za kódy plastové, na základě kterých
bude probíhat svoz odpadu po zavedení nového systému. Termín inventury nádob v obci
Strachotín bude upřesněn, předpoklad je od 14.7. do 19.7.2020, ale může dojít k posunu.
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Žádáme vás tímto o přistavení všech popelnic (SKO, papír, plast, bio) k výsypu v termínu ,
který bude včas ještě upřesněn a budete informováni rozhlasem i na webových stránkách a
vývěsce u Jednoty . Před přistavením popelnic na víko každé popelnice umístěte viditelně a
čitelně cedulku se svým jménem a adresou. Všechny popelnice budou našimi osádkami
zkontrolovány, osazeny novým kódem a vloženy do aktuální evidence.
Upozorňujeme, že inventura a kódování nádob bude probíhat několik dnů, proto prosíme,
abyste jste měli strpení a neschovávali nádoby, dokud nebude provedena jejich inventura.
Poznáte to tak, že na popelnici bude přinýtován černý plastový čip s číslem. Následně si můžete
popelnici uklidit z místa svozu.
Pokud Vaše nádoba nebude v rámci inventury zaevidována (nebude přistavena, pracovníci ji
minou, atd.), nahlaste tuto skutečnost na Vašem obecním úřadě. Vaše nádoba bude zaevidována
v rámci druhé vlny. Datum bude upřesněno.
Děkujeme předem za spolupráci!
Tým STKO

SOKOL Strachotín
Za účasti krajských rozhodčí proběhl 13.června 2020 na fotbalovém hřišti ve Strachotíně Pohárový
turnaj AMACO CUP 2020. Čestný výkop provedl bývalý hráč FC Zbrojovka Brno, reprezentant
Československa, mistr ligy 1978 a Fotbalista roku 1977 internacionál p. Karel Kroupa, a ve 13,30
tímto začalo utkání 4 družstev. Všichni zúčastnění čestně bojovali a zároveň včetně diváků se
přátelsky bavili.
Výsledky: 1.místo FC Medlánky, 2. místo TJ Sokol Ivaň, 3. místo FC Hustopeče a 4. místo TJ Sokol
Strachotín.

Informace pro zdraví

Co se skrývá pod rouškou… Jak pečovat o svou kůži v době dezinfekční ??
Poprosila jsem o základní informace paní Markétu Malou, kosmetičku a odbornou dermoporadkyni.
Koronavirus. Tohle slovo většině lidem nahání strach a nutí je častěji a důkladněji mýt ruce. A
nejen to. Vzniká stres. Z nošení roušky, rukavic, z obav o rodinný rozpočet. A v důsledku se
ruce přesušují, tělo svědí, pod rouškou vznikají pupínky nebo ekzém. O těchto současných
potížích kůže jsme si povídali s dermoporadkyní a majitelkou kosmetického salonu Markétou
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Malou. Markéta mimo jiné spolupracuje s vybranými lékárnami na jižní Moravě, kde poskytuje
lidem diagnostiku pleti a odbornou pomoc při kožních obtížích.
S čím se teď nejvíce setkáváte?
Ženy i muže v tomto období nejvíce trápí velmi suchá kůže na rukou. Je to způsobeno velmi
častým mytím rukou a jejich dezinfekcí. Z povrchu kůže odstraníme nejen škodlivé viry a
bakterie, ale bohužel i tu potřebnou vrstvu přátelských bakterií a hydrolipidický film, který nás
chrání. To má za následek rychlejší vysušování horní vrstvy kůže a poté její praskání a vznik
zánětu.
Také časté nošení roušky má neblahý vliv na kůži. Obličej pod rouškou nedýchá, zapařuje se,
mohou vzniknout také otlaky až odřeniny, které vídám u uživatelů respirátorů. V mnohem větší
míře mi zákazníci volají kvůli vzniklým ekzémům, lišejům, periorální dermatitidě a pupínkům
právě pod rouškou.
Co s tím?
V prvé řadě je potřeba zklidnit kůži. Ruce je potřeba nyní pravidelně promazávat, a pokud už
jsou praskliny do krve, tak sáhnout po hojivém krému s antibakteriální a protizánětlivou
složkou. Velmi doporučuji i tzv. bariérové krémy na ruce. Ty na povrchu kůže vytvoří jemný
mikrofilm - efekt druhé kůže a zabraňují poškození na několik hodin. Pokud to není nutné (např.
v zaměstnání), nenoste rukavice déle jak hodinu. Kde to nutné je, doporučuji pravidelně
rukavice měnit po několika hodinách a nechat chvilku ruce vyvětrat a oschnout.
Na obličej při kožních projevech doporučuji používat šetrné čištění a zklidňující hydratační
krémy. Vyvarujte se přípravků s obsahem mýdla, protože to kůži ještě více vysuší. Jak na ruce,
tak i na obličej existují speciální hojivé krémy a balzámy, vhodný přípravek doporučím po
konzultaci s konkrétním zákazníkem. Jako prevenci ženám doporučuji používat na obličej
podkladovou bázi pod make-up. I když po roušku make-up není potřeba, tato báze vytvoří
ochranný mikrofilm a pleť nebude tak trpět. Pro tyto přípravky si zajděte do lékárny nebo po
telefonické domluvě jsou k vyzvednutí i u mě.
Dbejte také na správné používání roušek, jednorázové roušky jsou opravdu pouze na jedno
použití. Na některých místech budou roušky povinné i nadále, proto je mějte připravené v sáčku
v kabelce nebo v kapse a poté je vyhoďte nebo opět vraťte do sáčku a doma vyvařte nebo
přežehlete. Opakované nošení použitých roušek není hygienické a zaděláte si na mnohem větší
problém nejen s kůží.
Co dělat, když mě svědí celý člověk?
To je častý problém při stresových situacích. Vyměňte klasické sprchové gely za zvláčňující
gely bez obsahu mýdla a sprchové oleje pro suchou pleť s protisvědivým efektem. Místo vany
doporučuji spíše kratší sprchování. Kůži po sprše jemně osušte a ještě vlhkou nakrémujte. Pozor
na přílišnou parfemaci v přípravcích, může vyvolat podráždění. Vhodný přípravek opět
doporučuji v lékárně nebo po domluvě u mě.
Důležitá je i psychika. Radujte se z každé drobnosti, nastavte na chvilku tvář slunci, choďte ven
na čerstvý vzduch a zhluboka dýchejte.
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Kde Vás najdeme?
Veškeré kontakty na mě najdete na mém webu www.visage-therapy.cz. Pro dermo poradenství
v lékárnách doporučuji sledovat moji facebookovou stránku @Malavisagetherapy. Tam
pravidelně zveřejňuji termíny, kdy jsem na které lékárně.
Děkuji, přeji hezké usměvavé dny všem !
Gutmanová Jarmila

Poděkování
Veřejné poděkování za šití roušek paní Sasínkové a paní Krejčí, Daně Murínové, která nás
zásobila, paní Jurkové a jejímu kolektivu sousedek na ulici Pod Vinohrady, které dodávali do
dětské nemocnice v Brně a do jiných zařízení, paní Marcele Přikrylové - její roušky jsme
předávali nemocnici v Břeclavi, paní Lence Adamcové -tyto roušky byly předány do
azylového domu v Brně, rozvoz zajišťoval pan Jurka, kterému za rozvážení také moc
děkujeme. Ostatní občany v obci nám svým šitím pomohla ochránit svými rouškami paní
Irena Králová a paní Dagmara Valová a Bára Valová. A VELKÉ DÍKY všem ostatním, co
zajistili roušky svým rodinám, kamarádům a sousedům, a darovali obci látky, prostěradla a
další materiál potřebný pro šití roušek. Zvládli jsme to, a držme si pěsti, abychom již
nemuseli takové období prožívat znovu.
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„UKLIĎME VŠECKO“
Ve spolupráci s obcí a základní školou v Dolních Věstonicích proběhl v náhradním termínu
úklid hráze nádrže v okolí našich obcí. Všichni pomocníci se sešli v 10,00 dopoledne a pustili
se do sběru odpadků. Úklidová akce splnila účel a polovina cyklostezky byla zbavena odpadků.
Z fotografií zjistíte co vše se tam dá najít. Přišli i ti nejmenší pomocníci a byli odměněni
sladkostí. Pytle odvezli pracovníci Povodí Moravy s.p. a jídlo zajistila p.Langrová B. , kterým
děkujeme. Diky patří i paní starostce Dolních Věstonic za organizaci, a všem, kteří přišli,
přinesli dobrou náladu a odnesli z přírody co do ní nepatří.

Informace
OSSZ Břeclav informuje
Vážení občané, okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení
důchodového pojištění OSSZ Břeclav bude od 29.6.2020, z důvodu proklientského přístupu a
úzké spolupráce s oddělením lékařské posudkové služby OSSZ Břeclav, přestěhováno do
kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese Sady 28.
října 248/8, Břeclav. Děkujeme za pochopení.
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Čápi se nezalekli žádné nákazy,

Nový propustek na ulici Pouzdřanské

a vrátili se i letos na hnízdo
k Fialům

Oprava dětského hřiště

Výstavba nového chodníku ulice
Osvobození
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Akce v závěru roku 2019

Tanec a zpěv spojuje – společné vystoupení souborů Pupěnky, Mužáci z Popic a
Habánku

Slavnostní otevření „Lumpírny“
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