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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se v naší obci opět rozšířilo kácení stromů bez povolení. Chtěl bych touto cestou
upozornit, že je podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Vaší povinností zažádat na obecním
úřadě o povolení kácení stromů.
V případě kácení stromů bez povolení se vystavujete nebezpečí přestupku nebo správnímu deliktu a
následné pokutě. Výše pokut je uvedena v §87 a 88 zák. č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném
znění a pohybuje se od 10 tisíc do 2 milionu Kč dle závažnosti porušení zákona.
Pavel Matýšek
starosta
Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva dne 18. 4. 2012
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků na sběrný
dvůr, dodatek č. 1 dle smlouvy s firmou Hantály a.s.,
smlouvu o dílo na projekt prodloužení kanalizace
v pískovně, smlouvy na prodej pozemků a záměry
prodeje pozemků.
Dále schválilo nepovolovat
drobné stavby pevně spojené se zemí (kromě
pergol) před sklepy na ul. Sklepní než bude
dopracována a schválena studie na tuto lokalitu.
Bere na vědomí žádost o odprodej pozemku, debatu
kolem vybudování vodovodu na ul. Sklepní, debatu
kolem prodaného chodníku k chatám na ul. Sklepní,
upozornění občanů na kácení akátů na ul. Sklepní aj.

stanoví zákaz provozování loterií
podobných her na celém území obce.

a

jiných

Zasedání zastupitelstva dne 27.6.2012
Místostarosta obce p. Murín na úvod zasedání
poděkoval dětem za reprezentaci obce ve
fotbalovém a požárním sportu. Ocenění předal
starosta p. Matýšek a p. Mikáčová. Jednalo se o
vůbec první ocenění dětí v historii obce. Dále se
představil Ing. Mgr. Zdeněk Háder, nový ředitel ZŠ
Dolní Věstonice.
Zastupitelstvo schválilo vybrané firmy z výběrových
řízení na kanalizaci pod hlavní silnicí a na stavbu
střechy MŠ, rozpočtové opatření 3/2012 – TJ Sokol
Zasedání zastupitelstva dne 16. 5. 2012
se vzdává částky 20tis. Kč ve prospěch rozšíření
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce dětského hřiště u OÚ. Dále schválilo kupní smlouvy
a závěrečný účet obce za rok 2011, rozpočtové na pozemky a záměry prodeje pozemků.
opatření č. 2/2012 – použití částky za Vesnici roku Bere na vědomí petici proti kempu na ul. Šakvická .
2011 takto: 50tis. na dětské hřiště, 30tis. hasičům a
20tis. pro Sokol Strachotín. Dále schvaluje záměr Upozornění:
pronájmu části pozemku 1629/1, kupní smlouvu na OÚ Strachotín upozorňuje občany, kteří mají vůči
pozemek a záměr prodeje pozemků. Také schvaluje obci jakýkoliv závazek starší než 2 měsíce, že se
Obecně závaznou vyhlášku 1/2012, kterou se
vystavují nebezpečí vymáhání těchto pohledávek
formou exekučního řízení.

Obec Strachotín děkuje touto cestou firmě AMAKO s. r. o za vstřícnost a dobrou spolupráci s obcí –
provádění některých zakázek formou sponzorských darů.
Vesnice roku 2012

Výstava „Má vlast 2012“

Po loňském úspěchu v soutěži Vesnice roku, kdy
naše obec získala ocenění "Bílou stuhu – za činnost
mládeže v obci", jsme se rozhodli, že se letošního
ročníku opět zúčastníme. Do krajského kola soutěže
se přihlásilo 22 obcí z Jihomoravského kraje, z toho
3 obce z Břeclavska.
Hodnotící komise navštěvovala přihlášené obce v
období 1. 5. - 30. 6. 2012. Termín návštěvy komise v
naší obci byl 11. 6. 2012 v 8.00 - 10.00 hod.
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák
v pátek 15. června 2012 vyhlásil v Krásensku
výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Naše
obec v letošním roce žádné ocenění nezískala. Snad
opět někdy v dalším ročníku.

V sobotu 12.5.2012 byl v Praze na Vyšehradě
zahájen IV.ročník putovní výstavy "Má vlast 2012".
Naše obec se na ní prezentuje sérií tematických
fotografií s krátkými komentáři. Účast na výstavě
nám byla umožněna na základě získaného ocenění
"Bílá stuha". Výstavní panely setrvaly na Vyšehradě
do konce května, souběžně byly umístěny
v prostorách Senátu ČR a Valdštejnské zahrady v
Praze. Poté se výstava vydala na roční pouť, kterou
zahajuje v Plzeňském kraji. Dále bude putovat po
dalších českých krajích. Letos se chystá také na
významnou světovou výstavu Floriade 2012 do
Nizozemska.
–RM- (zdroj: www.aefcz.org)

Zeptali jsme se
V minulém zpravodaji jsme se ptali, jak pokračuje
dostavba kanalizační sítě naší obce. Dne 15.3.2012
se mělo rozhodovat o udělení dotace. Jak tedy naše
obec uspěla?
Naše žádost byla opětovně zahrnuta do
schvalovacího procesu jako žádost doporučená
k podpoře v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Dále byla projednána ve smyslu Směrnice
MŽP č 03/2011 o poskytování finančních prostředků
z OPŽP. Konečné rozhodnutí o podpoře žádosti je
zveřejněno po rozhodnutí ministra životního
prostředí na internetových stránkách www.opzp.cz
v sekci Přehled schválených projektů ke dni
15.3.2012.

Mnohé občany zajímá, kdy bude pokračovat
dostavba silnice a chodníků na ulici Polní a proč je
tato dostavba stále odsouvána.

Cyklostezka

Dětské hřiště

Jak všichni víte, v dubnu letošního roku začala naše
obec s výstavbou 800 m dlouhé cyklostezky mezi
obcemi Strachotín a Pouzdřany (úsek patřící katastru
Strachotín). Na tuto akci obec dostala dotaci z
prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve
výši 1.552.000,-Kč a část financovala částkou cca
800tis. Kč obec z vlastního rozpočtu.
Cyklostezka má asfaltový povrch, takže ji využívají
nejen cyklisté, ale i inline bruslaři. Jsou na ní také
dvě místa s lavičkami, sloužící k odpočinku. Byla
zkolaudovaná dne 29.6.2012.

V roce 2011 nechala obec udělat dětské hřiště
v parčíku u obecního úřadu s houpačkami a
lavičkami. V letošním roce toto hřiště opět rozšířila
o další houpačky pro menší i větší děti. Byla to
investice cca 150 tis. financovaná částečně z výhry
získané za ocenění „Bílá stuha“. Po dobu letních
prázdnin bude na hřišti postavena také trampolína.
Prosíme tímto rodiče, aby poučili děti o
vhodném chování na hřišti, a tím předešli
případným zraněním. Dozor nad nimi je zcela
v jejich kompetenci.

Stavba byla zastavena, protože se v zákonné lhůtě
odvolal jeden účastník stavebního řízení. Nyní
probíhá další stavební řízení, po něm bude nově
vypsáno stavební povolení. Pokud některý
z účastníků řízení nevznese námitku proti novému
stavebnímu povolení, mohlo by se začít ještě do
konce roku.

ČOV Strachotín, Popice
Od poloviny roku 2009 se v naší obci platí stočné.
Týká se těch, kteří se mohou připojit na vybudovaný
kanalizační
řad.
Členská
schůze
našeho
dobrovolného svazku obcí v měsíci březnu schválila
ceny stočného pro rok 2012.
Za poskytování služby odvedení znečištěných vod,
tedy stočného, bylo doposud DPH 10% a nyní od
1.1.2012 se zvedlo na 14%. Vzhledem k měnícím se
hodnotám DPH bylo dohodnuto, že změna stočného
se bude projednávat vždy v základu této daně. Tento
základ byl v letech 2010 a 2011 ve výši 709 Kč. Pro
rok 2012 bylo navrženo tento základ zvýšit na 800
Kč, tedy stočné včetně DPH bude 912 Kč. Tato cena
stočného je paušální na občana za rok. Přepočtemeli tento paušální poplatek na m3 při průměrné
spotřebě 40 m3 na osobu a rok, vyjde nám stočné ve
výši 22,80 Kč/ m3.
Obdobným způsobem byly navrženy i ceny stočného
pro podnikatele a právnické osoby. Cena stočného
za m3 je 22 Kč, s DPH 25 Kč/m3.
Stočné se platí po uplynutí kalendářního roku, tedy
v roku následujícím s DPH platném v roce, kdy byly
odpadní vody dopraveny na ČOV (např. v r. 2012 je
platba stočného za r. 2011 s DPH pro r. 2011).
Při vyvážení odpadních vod fekálem na ČOV byla
stanovena cena 44 Kč/m3, tedy s DPH 50 Kč/m3.
Stočné u podnikatelů a právnických osob při
vyvážení fekálem, bylo navrženo s vyšším zvýšením
jako u paušální platby stočného u občanů. U
vyvážení odpadních vod fekálem je to zdůvodněno
kvalitou těchto vod. U těchto vod proběhl
biochemický proces již v domovní jímce, tedy na
ČOV je dopravena odpadní voda omezeně způsobilá
biologického odbourávání v ČOV. Z těchto důvodů je
možno na naši čistírnu dopravit omezené množství

těchto odpadních vod z domovních jímek, asi
15 – 20 m3 denně. Navíc tyto vody obsahují větší
množství nerozpustných látek, které se usazují
v lapáku písku a na česlech v ČOV.
Alespoň stručně k současné situaci. Možnost
připojení ke kanalizačnímu řadu má pouze část
našich občanů na ulicích Pouzdřanská, Polní,
Zahradní, Družstevní a část Šakvické. Kromě
domácností připojených na kanalizaci jsou v naší
obci i v Popicích domácnosti, které se mohou
připojit a připojeny nejsou. U těchto bude použit
postup podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
Obce a města vynakládají velké finanční prostředky
na ochranu životního prostředí a povinností
občanů je tuto investici na zlepšení životního
prostředí, přesněji kvalitu povrchových vod
odtékajících z naší obce, v co největší míře
využívat.
Zbývají části obcí Strachotín a Popice budou
odkanalizovány v připravované II. etapě stavby.
V současnosti je naše žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí zařazena mezi
podpořené a čeká se na vydání rozhodnutí o
poskytnutí této dotace ministrem životního
prostředí ČR. Bylo zahájeno výběrové řízení na
výběr dodavatele II. etapy stavby kanalizace
v našich obcích. Toto výběrové řízení by mělo být
ukončeno do 3 – 4 měsíců. Případný nesouhlas
s výběrem a odvolání se k Úřadu pro hospodářskou
soutěž může toto výběrové řízení prodloužit o 3,
ale i více měsíců. Z výše uvedených faktů je zřejmé,
že skutečné zahájení stavby II. etapy je
pravděpodobné závěrem roku 2012, případně
v začátku roku 2013.
Josef Urbánek, předseda DSO

Kulturní komise
Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic proběhlo v pátek 4. května
v podvečerních hodinách. Děti si zahrály soutěže, šly
stezku odvahy, spálely čarodějnici, opekly špekáčky
a za asistence rodičů pustily lampiony štěstí. Večer
se vydařil a i počasí nám přálo.
–RM-

Den matek
V neděli 13.května 2012 jsme s maminkami a dalšími rodinnými příslušníky oslavili Den matek. Nejmenší děti z mateřské školy maminkám recitovaly,
zpívaly i tančily. Starší děti si připravily pásmo tanců, módní přehlídky a cvičení. Jako host vystoupil
dětský lidový soubor Rozmarýnek z Pohořelic.
V přísálí se konala výstava Patchworku B.Sasínkové,
košíků a různých věcí pletených z papíru, které vyrobily pletařky z Babince.
-RM-

Komise pro seniory
VÝLET DO MIKULOVA
V neděli 10.6.2011 pořádala KOMISE PRO SENIORY
výlet do Mikulova. Prošli jsme se historickou částí
města, bývalou židovskou čtvrtí, nejstaršími ulicemi
Mikulova – Alfonse Muchy a Husova. Navštívili jsme
největší dominantu Mikulova – mikulovský zámek
a zámeckou zahradu. Prohlídka s průvodkyní zámku
a odborným výkladem byla zajímavá.
Zhlédli jsme nejdelší prohlídkový okruh:
Od gotiky po empír - vývoj uměleckých slohů
v uměleckých řemeslech
Galerie Dietrichsteinů - dějiny mikulovské větve
rodu Dietrichsteinů od 16. století
Zámecká knihovna - barokní knihovní sál s původním
interiérem a historickou rodinnou knihovnou
Dietrichsteinů
Zámecký sklep s obřím sudem - unikátní renesanční
obří sud z roku 1643 a instalace sudů a vinařských
lisů všech typů z 18. a 19. století
Tradiční vinařství na Moravě - vývoj pěstování vinné
révy a výroby vína od středověku do počátku 20.
století
Galerie dřevěných vinařských lisů
Římané a Germáni - Archeologická expozice o

obyvatelích a dobyvatelích zdejšího kraje na
počátku našeho letopočtu.
Na historickém mikulovském náměstí jsme si
poslechli přehlídku dětských a mládežnických
dechových hudeb. Zámek i osobitá atmosféra
města v nás zanechala spoustu krásných
vzpomínek. Do Mikulova a mikulovského zámku
míří každý rok tisíce návštěvníků. Je škoda, že tuto
příležitost nevyužilo více strachotínských občanů.
Připravované akce pro seniory:
- Divadlo Boleradice
- Výlet do termálních lázní Pasohlávky
- Návštěva solné jeskyně
- přednáška se zástupcem policie ČR - prevence
pro seniory
- výroba vánočních ozdob, věnečků, zdobení
perníků
- Keramické odpoledne - vánoční výzdoba
- dokončení počítačové miniučebny - internet pro
seniory, kurz počítačů
- cestovatelská přednáška s panem Liborem
Stehlíkem, tentokrát o Ukrajině.
Termíny akcí budou upřesněny.
Za komisi pro seniory – Hana Pospíchalová

ZŠ Dolní Věstonice
Ve dnech 30. května - 7. června t.r. probíhaly na naší
základní škole celorepublikové srovnávací zkoušky
pátého a devátého ročníku z matematiky, jazyka
českého a angličtiny.
Samotné testování žáka se skládalo ze tří sekcí: z
úvodní ankety, samotného certifikovaného testu z
uvedeného předmětu a ze závěrečné ankety. Princip
práce s testovými otázkami byl pro všechny tři sekce
shodný, mezi jednotlivými částmi se žáci vraceli zpět
na obrazovku s identifikačními informacemi a
vyčkávali na spuštění další fáze pokynu zkušebního
komisaře/učitele.
Pak přistoupili k vlastnímu provedení testu. Mezi
jednotlivými otázkami se mohli různě pohybovat,
pracovat dle stanoveného pořadí či se průběžně
vracet k dosud nezodpovězeným otázkám. Na
zpracování testu byl vymezený časový prostor, se
kterým byli žáci seznámeni hned v úvodní části
spuštění aplikace.

Cílem tohoto projektu NIQES nebylo srovnávat
žáky, třídy nebo školy - základním úkolem bylo
poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák plní požadavky standardu
osvojených dovedností. Přesto je celkové
hodnocení výsledků našich žáků zasazené
do rámce výsledků velmi pozitivní.
Žáci 5. ročníku byli hodnoceni z jazyka českého
69,32%, z matematiky 61,61% a z angličtiny 79,71
%.
Žáci 9. ročníku byli hodnoceni z jazyka českého
74,24%, z matematiky 70,00% a z angličtiny 59,40
%.
Myslím, že žákům i jejich vyučujícím můžeme
gratulovat.
Výsledky
testů
jsou
vysoce
nadprůměrné a s téměř osmdesáti procentní
úspěšností se mohou zařadit až k samotné špičce.
za pedagogy ZŠ Dolní Věstonice
Mgr. Danuše Knápková

Nastává letní čas
Pokud nemáte rádi léto, dlouhé a snad i teplé letní
dny, tak my určitě ano! A školním výletem na nás
vždycky dýchne ta pravá prázdninová nálada.
V závěru letošního školního roku jsme se rozjeli do
OLOMOUCE. Navštívili jsme Svatý Kopeček u
Olomouce a ZOO .
Olomoucká ZOOLOGICKÁ ZAHRADA nás přivítala
spoustou překvapení. Byly v ní jasně viditelné
příznaky vrcholícího jara - nově narozená
MLÁĎÁTKA. Mohli jsme si je zblízka prohlédnout a
vyfotit. Třeba kůzlátka, opičky, lvíčky zlaté nebo
malého gibona siamanga. Také jsme měli štěstí na
KOMENTOVANÉ KRMENÍ, které bylo zahájeno
1. června. Korunek nám nebylo vůbec líto a
s nadšením jsme nakupovali krmení a v povolený čas
krmili žirafy, lamy, ale především ochočená až
drzoučká pěkně zbarvená kůzlátka.
Při zpáteční cestě jsme zastavili i v samotném městě
Olomouc. Na jeho HORNÍM NÁMĚSTÍ jsme

se nakoukli na maketu města, vyfotili se u radnice
s orlojem z 15. století a nezapomněli celé náměstí
oběhnout a nakoupit drobnosti pro maminku,
tatínka, sestřičku či bratříčka. Po celé té lopotě
jsme si klidně dovolili pod dohledem paní učitelky
osvěžit se v Herkulově, Ariónově a Caesarově kašně
a pak počkat u nádherného sloupu Nejsvětější
Trojice na ostatní spolužáky. Že byl zde - v
Olomouci - zavražděn český král Václav III. a skončil
tak rod Přemyslovců "po meči" - si čtvrťáci jen
připomněli a se zmrzlinou v ruce jsme se honem
vydali podél olomouckých hradeb - zachovaných
zbytků středověkého opevnění někdejšího
královského města Olomouc – k autobusu.
Nálada a energie nás neopustily ani při zpáteční
cestě a tak vám jich trošku posíláme. "Ahoj ze
zoologické
zahrady!!!
A
pěkné
léto!!!"
za všechny děti z 1. stupně ZŠ D.Věstonice
Mgr. Danuše Knápková

Hasiči
Jarní sezónu začali mladí hasiči v nových dresech a
s novým maskotem Soptíkem. Možná jim to přineslo
štěstí, protože ve všech závodech získali hasiči
medaile. Zvlášť si ceníme 1.místa v soutěži „O
putovní pohár Zdeňka Hanáka.“ Ale abychom vše
nesváděli na štěstí. Děti poctivě trénovaly a scházely
se i několikrát týdně. Vypracovaly se vlastním úsilím
na bezvadný tým. Zúčastnily se všech soutěží:
Tvrdonice – požární útok, štafeta CTIF – celkové
2.místo
Valtice – požární útok – 1.místo
Velké Bílovice – požární útok, štafeta požárních
dvojic – celkové 2. místo
Drnholec – okresní soutěž Plamen – požární útok,
štafeta 4x60, štafeta CTIF – sečteno s podzimními
výsledky – celkové 3.místo
Poštorná zmiňovaná soutěž „O putovní pohár Z.
Hanáka“ – štafeta CTIF, požární útok – 1.místo, zde
se povedl našim malým hasičům útok za 17,70 sek.
(nejlepší čas na okrese)
Sedlec – požární útok – 1.místo
Šitbořice – požární útok, štafeta CTIF – 1.místo

Nutno dodat, že poslední dva závody proběhly ve
ztížených podmínkách, ve velkém dešti.
Děkujeme našim malým hasičům, že nám připravili
tak úžasné a dojemné chvíle na závodech a že
s hrdostí nosí dresy SDH Strachotín.
Na poslední dubnový den si připravili hasiči „pálení
vlastnoručně vyrobené čarodějnice“. Kdo přišel,
ten se bavil, zvláště se vydováděly děti.
Den dětí mladí hasiči oslavili malým branným
závodem a soutěžemi. Jejich řady tentokrát
rozšířilo družstvo rodičů, které si takový závod též
vyzkoušelo. ( S výbornými výsledky)
Dospělí hasiči připravili 18. 5. okrskovou soutěž,
které se zúčastnilo 8 sborů. V mužské kategorii: na
1.místě Horní Bojanovice, 2.místo Strachotín,
3.místo Velké Němčice. Protože v našem okrsku
jiné družstvo žen není, získaly naše ženy 1.místo.
Těm, kdo mají pocit, že se hasiči chtějí zviditelnit,
se srdečně omlouváme.
Dana Murínová

FOTOSOUTĚŽ
Již podruhé můžete zasílat své veselé fotky z prázdnin a dovolených se svými zážitky na
e-mail:
SDHStrachotin@seznam.cz a to do 30.9.2012Jako vloni nej…foto vybereme a oceníme (vítěznou
fotografii z loňského roku naleznete na stránkách www.sdh-strachotin.cz

TJ Sokol Strachotín
V polovině června skončil soutěžní ročník 2011-12. Náš klub měl zastoupení ve čtyřech kategoriích. Uvádíme
bilanci našich mužstev.
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní přebor základen. V této kategorii se podle
nových pravidel neuvádí pořadí mužstev. O mužstvo se starali Libor Knápek a Patrik Franc. Do další sezóny
hledáme náhradu za Libora Knápka, který přechází k prvnímu mužstvu. Velký problém je i s dopravou
mužstva na zápasy. U jiných klubů jezdí s dětmi i rodiče. U nás je to spíše výjimka. Přitom by to měl být
hlavně jejich zájem. Věříme, že se někdo z rodiny dětí najde a nebudeme nuceni tuto kategorii odhlásit. To by
byl začátek konce kopané v naší obci. Pokud by chtěl někdo přihlásit svou ratolest, tak prosím kontaktujte
Patrika France.
Další kategorií byl okresní přebor starších žáků. Naše mužstvo obsadilo celkově výborné třetí místo s bilancí
patnácti výher, čtyř remíz a devíti porážek. U tohoto mužstva se projevuje dlouhodobá skvělá práce Jiřího
Svobody, Milana Mikáče, Pavla Křiváka a nově i Josefa Bryma.
Rk
1.
2.
3.

Tým
Ch. N. Ves
Pouzdřany
Strachotín

Záp
28
28
28

+
21
17
15

0
1
6
4

6
5
9

Skóre
115 : 34
117 : 37
81 : 55

Body
64
57
49

Prav
( 22)
( 15)
( 7)

Další kategorií byl okresní přebor dorostu. Naše mužstvo obsadilo celkově desáté místo s bilancí pěti výher,
čtyř remíz a třinácti porážek. Trenér Stanislav Gregr a vedoucí František Stehlík st. odvedli pro náš klub
vynikající práci a patří jim velké poděkování. Tuto kategorii jsme do příští sezóny již nepřihlásili. Problém je
nedostatek vlastních hráčů.
Rk
1.
2.
3.
10.

Tým
Dunajovice
Kostice/Týnec/Tvrdonice A
Mor. N. Ves
Strachotín

Záp
22
22
22
22

+
19
16
15
5

0
0
1
0
4

3
5
7
13

Skóre
73 : 29
117 : 26
69 : 38
26 : 60

Body
57
49
45
19

Prav
( 24)
( 19)
( 12)
(-14)

První mužstvo po letech strávených v okresním přeboru před rokem sestoupilo do III. třídy. Tam obsadilo
celkově sedmé místo s bilancí dvanácti výher, dvou remíz a dvanácti porážek. Trenér František Benešovský a
vedoucí Miroslav Maděra u mužstva na vlastní žádost skončili. S kluky procházeli od nejmenších kategorií a
rozhodli se si na čas odpočinout a zotavit se. Za jejich dlouhá léta usilovné práce si zaslouží uznání a velký dík.
Nyní hledáme jejich nástupce. Mužstvo je mladé a perspektivní. Nezbývá než věřit v lepší zítřky a hlavně
přiložit ruku k dílu, pokud nemá kopaná v naší obci zhynout na úbytě.
Rk
1.
2.
3.
7.

Tým
Brumovice
V.Němčice
Ivaň
Strachotín

Záp
26
26
26
26

+
18
15
16
12

0
5
4
1
2

3
7
9
12

Skóre
95 : 29
70 : 42
54 : 46
46 : 43

Body
59
49
49
38

Prav
( 20)
( 10)
( 10)
( -1)

Náš klub měl rovněž zastoupení mezi rozhodčími. Na tomto poli nás reprezentovali František Peřina
a Rostislav Nováček. Oba patří ke špičce mezi okresními sudími.
Zdeněk Pospíchal, redaktor na zaslouženém odpočinku

Myslivecké sdružení
Počátek letního období je typický nejen časem
nejdelšího slunečního svitu a nejkratších nocí, ale
také je naše příroda plná života, vše bují, kvete, rodí
se mláďata. A pro náš kraj je to bohužel i období
sucha, kdy netrpělivě každý z nás vyhlíží na obloze
jen sebemenší náznak deště. A že bez vody není
života, si myslivci plně uvědomují, proto zvýšili počet
uměle vytvořených napaječek pro zvěř ve své
honitbě. Jako každoročně sklízí seno pro krmení v
zimě, pokračují ve stavbě přístřešku krmiva a
techniky. Na základě jarního sčítání zvěře musí také
plnit plán lovu spárkaté, v rámci svých možností

dohlíží nad klidem v honitbě a mapují i korigují
výskyt škodné, a to zejména lišky. Myslivost je také
střelectví - právě probíhají různé střelecké
soutěže, kterých se účastní i naši členové,
kynologie - upotřebitelný pes musí splňovat
speciální zkoušky, takže trénují páníčkové a
čtyřnozí přátelé, aby uspěli před rozhodčími. A
samozřejmě chceme navázat na akci pro děti z
konce minulých letních prázdnin, takže i letos
budou naši myslivci připravení na palebné čáře
ze vzduchovky.
Gutmanová Jarmila

Babinec
Zkušební srazík motalinek
Dne 21. dubna 2012 se na našem obecním úřadě
konal srazík.
Cílem bylo, abychom se navzájem více poznaly s
děvčaty z Hustopečí a s Hankou z Jinačovic. Skoro
všechny pleteme z papíru. Mnohé z nich využívají i
další ruční práce jako drátkování, korálkování,
patchwork, pletení z pedigu. Diskutovali jsme o
pletení, barvách, lacích, vzorech, uzavírkách, jak se
co dělá, kde se může nakoupit atd. A také o účelu
využití všech krásných prací. Sraz splnil vše dle
našeho očekávání. Děvčata se dohodla, že příští
setkání bude opět v naší obci, ale na podzim a na
něm si již konkrétně ukážeme, jak se háčkují korálky,
dekupážuje a jiné činnosti, které budou v
budoucnosti naplňovat náš vzácný čas. Pozvání
přijmou i další nové motalinky.
Musím poděkovat všem děvčatům, které se akce
zúčastnily. Každá z nás si na přilepšenou připravila i
pohoštění, takže se náš obzor rozšířil i o kuchařské a
cukrářské umění.
Zdražilová Milada

Výstavka na Den matek
Byly jsme požádány předsedkyní kulturní komise,
abychom se zúčastnily a ukázaly naše práce na Den
matek, dne 13. května 2012. Zpočátku jsme si
myslely, že máme málo napleteno, ale opak byl
pravdou. Mezi nás již patří tradičně pletařky z
Hustopečí a Bohunka Sasínková se svým
patchworkem.
Všechna zúčastněná děvčata měla již letos opět své
výrobky na vyšší úrovni a překvapovala novými
nápady a ztvárněním svých představ. Nyní
vystupujeme všechny jako celek a daří se nám
přesvědčovat občany o účelnosti a vhodnosti
ručních a řemeslných prací. Jsme rády, že nás výše
uvedené činnosti naplňují a pomáhají nám řešit
mnohé problémy tím, že se máme kde poradit,
obrátit o pomoc.
Všem patří dík a ocenění za osobní prezentace.
Milada Zdražilová

Čáp
V úterý 12.6. se stala před obcí Strachotín ve směru
na Hustopeče nehoda, kdy zřejmě autobus srazil u
krajnice čápa. Čáp po nárazu žil, ale nebyl schopen
vstát ani zvednout hlavu. Ihned mu byla zavolána
odborná pomoc a pro čápa si přijel pán ze záchranné
stanice v Rajhradě. Bohužel čápovi zbývaly poslední
minuty. Jednalo se o místní samičku čápa sídlící u
pana Fialy na ul.Osvobození. Po samičce zůstala dvě
mláďata – sameček Honzík a samička Zuzanka.

Jejich otec odletěl svoji družku hledat, ale už se
k mláďatům nevrátil. Sameček Honzík uhynul.
Veškerá péče zůstala na p.Fialovi, který se o ,,svoji“
Zuzanku výborně stará a pravidelně ji krmí různými
dobrůtkami.
Kdo by chtěl, může se na zatím posledního
strachotínského čápa Zuzanku přijít podívat.
A budeme doufat, že se za rok čápi opět vrátí.
Lucie Murínová

Farma Strachotín
Farma vznikla v roce 2009 opravou staré stáje
v rodinném domku na ulici Zahradní a nákupem
kamerunských oveček Adélkou a Irmou. Ovečky byly
puštěné na zahradu a vypásaly trávu.
Na podzim 2009 se koupil první koník, březí fríská
kobyla Lutske fan é Waldsicht z Holandska. Dne
24. 4. 2010 kousek po půlnoci se nám narodilo
hříbátko, kobylka Isis Hol. Van den Strach. Měsíc po
porodu nám náhle kobyla Lusy umřela. I přesto, že
jsme ji převezli na kliniku do Brna, už se nedala
zachránit. Zůstal nám sirotek, který musel ještě půl
roku pít mléko.
Koupila se další obyvatelka farmy, česká bílá
bezrohá koza Líza. Líza měla za sebou velice špatné
3 měsíce, kdy její původní majitel, starý pán, umíral
a o kozenku se nikdo pořádně nestaral. Za nějakou
dobu jí dorostla srst a Líza zjistila, že se má u nás
dobře a tak se z ní stal věrný „pejsek“.
Protože hříbě nesmí být samo, tak jsme koupili další
hříbátko, kobylku welshkého poníka Chelsie.
Narodila se 12. 3. 2010 jako tmavá hnědka v
„Pavučině“ v Hustopečích, ale za pár let z ní bude
bělouš po tátovi šampionovi.
V roce 2011 se nám narodila kůzlátka od Lízy, dvě
kozenky Nella a Izabela a kozlík Vlastík. Líza se
ukázala jako vynikající dojnice, má až 6 litrů
sladkého mléka, ze kterého děláme sýry a
hermelíny.
V létě 2011 se ještě prodaly ovečky a koupil se další
kůň, chladnokrevný valach Bobiš, je to starší koník a
je dušný. Pro jeho klidnou povahu je vhodný na
vození dětí a začátečníků. Jenom je trošku víc při

těle, snažíme se mu dát dietu, ale moc se nám to
nedaří .
Letos se naše mini „farma“ zase rozrostla o pár
zvířátek. V lednu jsem pořídila dalšího koně,
černou kobylu z Polska jménem Perla.
Tak už máme koně čtyři, Chelsie a Isis - dvouletá
hříbata a Boba a Perlu - dospělé koně vhodné na
ježdění. S koníky chodíme na procházky kolem
rybníka a ke sklepům. V teplém počasí chodíme
s koníky plavat.
Pomáhat a jezdit k nám chodí pravidelně Tína
Zeinerová, která i přes to, že je jí teprve 11 let, tak
je velice pracovitá a šikovná v sedle.
Na jaře se nám narodila tři nádherná kůzlátka. Od
Lízy kozička Julča a kozlík Matěj a od Izabely kozlík
William. I tento rok děláme z kozího mléka sýry,
tvaroh a vyzkoušíme i jogurt. Kozí mléko je velice
zdravé, sami ho používáme i na vaření.
Po dohodě není problém nás navštívit, povozit se
na Bobovi, ochutnat kozí mléko a sýry. Taky si
můžete odvézt velice kvalitní koňský hnůj na své
zahrady.
Pokud máte přebytek starého pečiva, jablek a
mrkve, rádi se toho ujmeme a dáme to zvířátkům.
Do budoucna plánujeme koupit nebo pronajmout
větší pozemky jako pastvu pro koníky, kozy a
možná i ovečky. Také jako jízdárnu pro výcvik
jezdců a koní.
Děkujeme za pečivo a jiné dobroty, koně si
pochutnali .
Eva Pospíchalová

Pozvánka

- sobota: zvaní občanů na hodovou zábavu;
od 20.00 hod. zábava - k tanci a
Všechny Vás srdečně zveme na tradiční krojoposlechu hraje DH Šohajka
vané hody, které se budou konat ve dnech
z Dolních Bojanovic
3. - 5. srpna 2012.
- neděle: odpoledne posezení pod májí; od
Program:
20.00 hod. hraje DH Ištvánci ze
- pátek: odpoledne stavění máje; večer diskotéka
Šardic
– hraje DJ Karel Kelča

Krojované hody

Společenská kronika
Ve druhém čtvrtletí roku jsme přivítali na svět:

Ve druhém čtvrtletí roku jsme se rozloučili:

Staněk Matyáš
Plutnar Filip
Roháč Matěj

Vala Antonín
Stehlíková Františka

Životní jubilea
Sedláčková Anna – 98 let
Stehlíková Františka – 89 let
Benešovská Vlasta – 87 let
Sedláček Rostislav – 86 let
Ondryáš Jan – 85 let
Pokorný Václav – 82 let
Bedřichová Ludmila – 82 let
Matýšková Anna – 80 let
Pokorná Agnesa – 80 let

Pajerová Marie – 75 let
Strouhalová Helena – 70 let
Hromková Marie – 70 let
Frieb Jiří – 65 let
Zdražil Lubomír – 65 let
Staněk Jiří – 65 let
Kepák Pavel – 65 let
Beránek Ladislav – 65 let

Automatické
kotle
Ekoscroll
jsou
ekologické kotle na spalování hnědého uhlí
ořech 2 a peletek s možností spalování i
kusového dřeva.
Kotle vyrábíme s litinovým výměníkem z
litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým
výměníkem z kotlového plechu P265GH o
síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW.
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem
zajišťuje jednoduchou komfortní obsluhu,
řídí automatické podávání paliva, čerpadlo
topného okruhu, čerpadlo podlahového
topení a čerpadlo pro ohřev teplé užitkové
vody. Dále je možné řídící jednotku doplnit čidlem pro
ekvitermní regulaci a čidly pro ovládání čtyřcestného
ventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit
k prostorovému termostatu s týdenním naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.
Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10 dnů v
přechodném období na jaře a na podzim. V zimě je
průměrná doba přikládání 2 až 5 dní.
Kotel má speciální šnekový podavač s retortovým
otočným hořákem z litiny, který je předmětem
patentu. Na uvedeném obrázku si můžete porovnat
náklady na vytápění podle druhu paliva.
/ zdroj: www.tzb-info.cz /
Kontakt: www.ekoscroll.cz; info@ekoscroll.cz; tel: 734 574
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Obrazová příloha

Den matek
Pálení čarodějnic

Den matek

Hasiči

Babinec – výstava Den matek
Hasiči

Základna a žáci

Memoriál Antonína Stehlíka – 23.6.2012

Srovnávací zkoušky

Školní výlet do Olomouce

Prezentace Vesnice roku

Zasedání zastupitelstva - Oceňování dětí
Farma
Více fotek: www.strachotin.cz

