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je tomu již rok, co jste naposled obdrželi do vašich poštovních schránek zpravodaj obce. Navázali jsme na tuto práci a dnes vám předkládáme nový výtisk, na kterém se svými příspěvky
podíleli zástupci komisí, sdružení a spolků.
Oproti informačním listům zpravodaj přináší více informací z oblasti kulturního dění v obci,
ze života jednotlivých složek a zájmových kroužků.
Z činnosti v rámci obecního úřadu bych informovala o prodloužení termínu předání díla kanalizace firmou OHL ŽS o 2 měsíce, a to z důvodu úprav a budování komunikací v naší,
i sousední obci Popice. Důležitou schůzkou bylo setkání na obci se zástupci MěÚ Hustopeče
nad možnými změnami a úpravami v územním plánu obce, čímž bych všem občanům připomenula, že mají možnost stále kontaktovat obecní úřad s podněty k této problematice.
A v neposlední řadě se více věnujeme úpravě naší obce, aby se zde líbilo jak občanům, tak i turistům a návštěvníkům našeho kraje, ať je to již možnost poznání naší obce, lepší informační
orientace, využití a úprava veřejného prostranství.
Zdá se, že stále více lidí si uvědomuje smysluplnost vzájemné diskuze, při setkáních na ZO
i mimořádných akcích se nám jedná o skutečné mapování názorů veřejnosti. A že i zastupitelstvo s těmito názory pracuje a snaží se ve své činnosti naplňovat představy veřejnosti.
Byli bychom rádi, kdyby se vzájemná komunikace prohlubovala, a abyste více využívali i další
možnosti, jak nám sdělit své nápady.
Úkolů a cílů je mnoho, velký kus práce je za námi, ještě větší však čeká před námi. Musíme si
všichni uvědomit, že naše obec se nezmění mávnutím proutku.
Přeji vám pěkné léto plné sluníčka, bez starostí a mráčků nejen na obloze …
Starostka obce, Ing. Helena Gutmanová

• Komise pro
informovanost občanů
a cestovní ruch
www.strachotin.cz
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Rozloučení se školním
rokem 2014/2015
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. Prožili jsme také hodně společných zážitků při
plnění ročního plánu – „ buďme spolu rádi, buďme kamarádi!“
V letošním školním roce navštěvovalo mateřskou školku 25 dětí,
z toho 9 chlapců a 16 dívek. Z tohoto počtu odchází do školy 7 dětí,
jedna dívka do ZŠ Dolní Věstonice a ostatní děti do ZŠ v Hustopečích. Změnu jsme zaznamenali i v učitelském sboru, paní učitelka
Andrea Vítková nám odešla na mateřskou dovolenou, a na její místo nastoupila paní učitelka Věra Kratochvílová.
Protože již máme zkušenosti s přechodem dětí do škol a s vlivem
na jejich obavy z něčeho nového, výchovný plán předškoláků jsme
doplňovali také návštěvou ZŠ Komenského v Hustopečích, kde se
děti seznamovaly s budovou školy i učebnami, kam budou v dalších školním roce docházet.
Dlouhá léta mateřská škola spolupracuje s divadlem Rolnička,
které nás navštěvuje se svou nabídkou výchovných pohádek pro
děti. Přijelo za námi také hudební divadlo z Velkých Pavlovic se
svými hudebními pohádkami. A my jsme se zase rozjeli navštívit
divadelní představení v Hustopečích. Využili jsme také nabídky
paní starostky, která dětem nabídla volné vstupenky do Planetária
v Brně. Tento výlet zanechal v dětech obrovský zážitek, stejně jako
čarování s odborníkem v řemesle kouzelnickém.
Ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Strachotín jsme se vydováděli na maškarním plese a aktivně se zapojili do přípravy a realizace oslav Svátku matek.
Myslíme i na pohybové dovednosti dětí a zúčastnili jsme se závodu
„Májový běh Dolními Věstonicemi“, kde se naše děti umístily na
stupních vítězů.
Návštěva místní knihovny se stala každoroční akcí školky. Paní
učitelka Maderová má vždy pro děti připravené nějaké překvapení,
soutěže i odměny pro děti. Ještě se těšíme na besedu s hasiči obce,
která měla v loňském roce u dětí velký úspěch a čeká nás výlet s rodiči do ZOO v Brně / vstupenky nám opět věnovala paní starostka/
a rozloučení s předškoláky, kdy se v budově Mateřské školy s některými dětmi opravdu uvidíme naposledy.
Je pravda, že se mnohé děti za námi přijdou podívat i v příštím
roce, zavzpomínají a povzdechnou si, že by se rády na chvíli vrátily,
ale takový už je život. Všechno jednou končí a něco nového začíná.
Alena Horáčková řed.MŠ

Činnost knihovny v roce 2014
Ke dni 31. 12. 2014 eviduje Místní knihovna Strachotín 5001 knižních svazků. Z knižního fondu bylo vyřazeno 249 starých a poškozených knih. Nově bylo zakoupeno 56 knih a z výměnného břeclavského fondu bylo zapůjčeno 212 svazků. Knihovnu v roce 2014
navštívilo 598 čtenářů a vypůjčili si 1998 knížek. Jelikož knihovna
používala zastaralý knihovní program, zažádala obec o dotaci na
nákup nového programu Clavius, nákup počítače a barevné tiskár-
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ny. Tato dotace byla přidělena ve výši Kč 44 000.-. Veškerá technika
i program jsou již nainstalovány a doufám, že přispějí ke zkvalitnění knihovních služeb.

V úterý 14. dubna navštívily knihovnu děti z naší MŠ. Jejich úkolem bylo poznávat české animované postavičky a hledat, které
k sobě patří / Bob a Bobek, Štaflík a Špagetka, apod./ S potěšením
musím konstatovat, že děti české pohádky znají a umí je vyprávět. V knihovně si můžete půjčit knihy i o prázdninách. Přeji Vám
krásné léto s dobrou knížkou!
Iva Maderová

Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává
pocta maminkám a mateřství.
Proto si jako každoročně kulturní komise připravila pěkné
odpoledne pro NAŠE maminky. Letos byl celý program veden ve stylu Dne svatebního.
Za hudby svatebního pochodu
začala módní přehlídka svatebních šatů ze salónu Madora paní
Hany Tomkové. Pak už se svým
vystoupením přispěchaly děti z Mateřské školy, které kromě básniček a písniček měly připravenou krátkou pohádku o Veliké řepě. Ta
měla veliký úspěch a maminky odměnily děti obrovským potleskem. Poté následoval druhý vstup módní přehlídky, a myslím si,
že bychom si ty svoje vysněné svatební šaty určitě vybraly všechny.
Zatančení moderního tance ZUŠ Hustopeče musely zvládnout bohužel jen tři jejich adeptky, ale podařilo se i bez vedení paní učitelky. A pak pro změnu program zpestřil krojovaný soubor Vavřínek
z Popic pod vedením Popické chasy. Byla poznat trochu tréma, ale
i tak se jim to všem moc povedlo.
Všechny děti na závěr maminkám společně popřály a předaly malou kytičku ne ze zahrádky, ale naopak do zahrádky. Po celou dobu
byla v sále přítomna paní Bc.Joshipa Vorlovám, zástupkyně kosmetické firmy, která nám nalíčila naše modelky a měla líčit i přítomné maminky. Bohužel nikdo její služby snad z ostychu moc
nevyužil. Škoda, možná příště.
A ke svatbě patří oznámení, šaty, fotky a blahopřání. To vše bylo
k vidění v přísálí, zájem byl nejvíce o svatební fotografie našich
spoluobčanů od roku 1945 až do současnosti. Prohlížení a poví-
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dání o nich pak bylo velmi veselé a každá žena tak zavzpomínala
na svůj „Velký den“. Na svatebním stole však nesmí chybět svatební cukroví - to pro vás napekly členky kulturní komise, a že to
měly opravdu dobré, svědčily prázdné talíře. Celým programem
nás prováděly naše budoucí členky kulturní komise D.Malhocká,
N.Nováčková, J.Valová a N.Tarabová.
Velmi děkujeme občanům, kteří své svatební fotografie zapůjčili.
Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě krásného dne podíleli, modelkám, p. učitelkám z MŠ ,p. Tomkové a hlavně dětem
za přání...
Nikola Maderová
Kulturní komise

Rybářské závody
O víkendu 9. a 10. května proběhly v režii Moravského rybářského
svazu místní skupiny Strachotín rybářské závody na Saulokně. Týden před závody bylo vysazeno 350kg kaprů o velikosti 45 – 55cm.
A do závodů byl na Saulokně zákaz rybolovu, aby se kapříci v klidu
aklimatizovali.
V sobotu v šest hodin začaly závody pro dospělé. Zúčastnilo se 55
závodníků, kteří nachytali celkem 24kusů kapra, 46kusů bílé ryby,
9 kusů lína a 12 bolenů. Umístění určoval počet získaných bodů,
kdy za 1cm ušlechtilé ryby byl 1bod a za 1kus bílé ryby bylo bodů
5. První místo získal Roman Jakubčík s 479 body. Druhé místo
obsadil Karel Sehnal s 323 body a třetí byl pan Tesař se ziskem
174 bodů.
V neděli závodily děti, kterých se zúčastnilo 43. Počasí jim přálo stejně jako v sobotu dospělým, ale ryby braly o poznání méně.
Celkem se ulovilo 10 kusů kaprů, 10 kusů bílé ryby, 3 kusy lína
a 1 štika. Vítězem se stal Jan Přibyl z Popic se ziskem 113 bodů.
Druhý byl Tomáš Rychter s 91 body a na třetím místě skončil Denis Janča s 86 body. Vítězové získali nejen hodnotné ceny, ale i medaile a poháry. Ostatní děti však také neodešly s prázdnou, jako
každý rok na každé z nich čekal balíček s rybářskými drobnostmi
a sladkostí. Každé dítko dostalo také uzené cigáro a limonádu. Toto
občerstvení, ale i zahánění hladu a žízně všech dospělých již tradičně zajišťovali manželé Vyskočilovi. Tímto jim za bezproblémové
občerstvení děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Rádi bychom
také poděkovali všem členům místní skupiny Strachotín za příspěvek na závody a všem sponzorům. Bez Vás by to nešlo!
Děkujeme za účast všem závodníkům i jejich hojnému doprovodu.
Petrův zdar!

www.strachotin.cz

Myslivecké sdružení
Vedení ve sdružení se po odstupujícím dlouholetém předsedování p. Kolegara Zdeňka, ujal p. Chaloupka Jaroslav. Děkujeme za
obětavou práci p. Kolegarovi a novému nastupujícímu předsedovi
přejeme elán, energii a hlavně pevné nervy. Další změny čekají
i myslivce v legislativě v návaznosti na nový Občanský zákoník.
Myslivost je nejčastěji chápána jako zájmová, hospodářská a kulturní činnost mající v našich zemích velmi silnou tradici. Bohužel
vlivem dnešní uspěchané doby, finančních nároků a špatné osvěty,
tato tradice pomalu, ale jistě upadá, a ze strany mladší generace
o ni není zájem. Nyní se připravuje ke zkouškám z myslivosti pouze jeden adept.
Myslivci se zapojují i do akcí v rámci potřeb i jiných organizací, ať
je to sběr odpadu v okolí obce, výsadba a péče o porosty v krajině,
rekonstrukce studánky pod Šusfeldama, čištění přírodních zdrojů
pro zvěř.
Hlavní činností samozřejmě však zůstává péče o zvěř, které razantně v naší krajině ubývá i z důvodu jednotvárné výsadby ekonomicky výhodných plodin, monokultur. Proto se nyní myslivci dotazují
a informují o možnosti získání dotací na zvěřní políčka, které by
nahradili tolik potřebné a chybějící meze, remízky. Ve spolupráci
s OÚ již bylo zažádáno o vyměření pozemků, které by byly k tomuto účelu vhodné.
Jarmila Gutmanová
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Informace z Vinařského spolku
Vinařský spolek Strachotín ve druhém roce své existence navázal
na úspěšný loňský rok, kdy pořádal několik zdařilých akcí.
Letos jsme již absolvovali školení pana docenta Pavlouška o chorobách a škůdcích révy vinné a vhodnosti různých postřiků. Tato
problematika je poměrně náročná na orientaci vinařů v množství
prodávaných přípravků i na reakci na aktuální povětrností situaci
a proměnlivosti jednotlivých ročníků. Pan docent měl prezentaci
pečlivě zpracovanou, použil zde i výsledky své výzkumné činnosti,
což bylo také velmi užitečné, ostatně jako celé školení.
24. dubna jelo celkem 16 vinařů na zájezd do rakouského vinařství
Dürnberg ve Falkensteinu. Po příjezdu jsme se nejprve prošli místní sklepní uličkou a poté nás přivítal majitel zmíněného vinařství.
Při ochutnávce prvního vzorku jsme si vyslechli povídání majitele
o jeho firmě. Následoval přesun do výrobní haly a její prohlídka
a posléze i do starého sklepa. Zde se školí víno technologií „sur
lie“ (tzv. zrání na kvasnicích). Vinařství má svá vína rozdělena do
tří produktových řad, z každé řady jsme ochutnali několik vzorků.
Návrat do Strachotína byl v odpoledních hodinách.
Dne 3. května jsme uspořádali 2. výstavu vín, které předcházely
důkladné přípravy. Akce v podstatě začala již svozem, tříděním
a číslováním vzorků určených k obodování. Čtrnáct dní před samotnou výstavou proběhlo hodnocení jednotlivých vzorků. Kromě
místních přijali pozvání i degustátoři z okolních obcí. Role garanta výstavy (ten dohlíží na odbornost hodnocení a vybírá konečné
šampiony a vítěze) se tentokrát ujal pan Zdeněk Svoboda. Hodnotící komise se tohoto náročného úkolu zhostila svědomitě, o čemž
svědčí výsledky bodování bez výrazných rozdílů mezi odrůdami.
Celkem bylo klasifikováno a na výstavě představeno 316 vzorků
vín, mezi nimi i speciální vína, jako například fortifikovaná (likérová). Výstavu zahájil v sále obecního úřadu předseda vinařského

spolku p. Ing. Adamec. Po zaplacení vstupného obdržel každý
návštěvník skleničku s logem spolku a katalog s přehledem všech
vzorků podle jednotlivých odrůd s jejich hodnocením. Odpoledne
přispěla k dobré náladě všech přítomných cimbálová muzika. Výstava končila až v pozdních hodinách a měla velmi příznivé ohlasy.
Poděkování za zdařilou organizaci zaslouží všichni, kteří se na přípravě výstavy podíleli.
A co nás ještě čeká v tomto roce? Na začátku prázdnin, 5. července, budou mít premiéru „Otevřené sklepy“ ve Strachotíně, v září je
opět plánována akce „Za burčákem do Strachotína“ a po vánočních svátcích již tradičně Svěcení vín. Přijměte proto, prosím, naše
srdečné pozvání.
Vinaři

Šampion výstavy
Nejlépe hodnocené bílé víno
Vzorek č. 180
Chardonnay, pozdní sběr 2014, 19,3 bodů
Žídek Rudolf, Popice
Šampion výstavy
Nejlépe hodnocené červené víno
Vzorek č. 328
Dornfelder, 2011, 19,1 bodů
Vyskočil Tomáš, Strachotín
Šampion výstavy
Nejlépe hodnocené růžové víno
Vzorek č. 248
Rulandské modré-klaret, pozdní sběr 2014, 18,9 bodů
Víno Prokeš, Horní Bojanovice
Nejlépe ohodnocené víno strachotínského vinaře
Vzorek č. 6
Směs bílá, 2013, 19,2 bodů
PPS AGRO, Strachotín
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Komise pro seniory

Komise za životní prostředí

Milý čtenáři, v této kratičké zprávě o naší činnosti si Tě dovolujeme
oslovit a pozvat na námi připravované akce, o kterých se vždy včas
dozvíš z obvyklých
pozveme.
y ý zdrojů,
j nebo na které Tě osobně p

Již během konce minulého roku komise začala připravovat některé
projekty, které se nyní vracejí s dobrým výsledkem a ohlasem.
Mezi úspěchy můžeme zařadit přihlášku a aktivní členství v projektu
Zdravý kraj, při JMK Brno, který napomáhá nejen propagaci naší
obce, ale je zde i možnost finančně zajistit některé akce v působnosti
obce.
Počátkem roku jste měli možnost hlasovat v soutěži Strom roku, vítězem se stal dub z Estonska. A protože i naše obec má krásné stromy
s příběhem, přihlásili jsme i náš památný dub letní do této akce pro
letošní rok. Do finálového kola jsme sice nepostoupili, ale náš dub
natolik zaujal porotce, že jsme získali diplom Strom hrdina. Máme
do příštího kola „želízko v ohni, letos vyhlášený památný strom –
Tamaryšek u fary, tak budeme určitě veřejnost informovat opět o výsledcích.
Myslíme však i na zdraví našich spoluobčanů, a netrpělivě jsme čekali na výsledek posouzení žádosti o dotace na regenerační cvičení.
Kraj nám vyhověl, a v nejbližších dnech vám prostřednictvím OÚ
předáme informace o možnosti tohoto cvičení i přednášek na téma
o zdravé životosprávě.
Ve fázi rozpracovanosti jsou například práce na zkulturnění přístupové cesty od přístaviště do obce, dokončení výsadby nového porostu u Saulokny, projekt Aleje života – výsadba stromů v obci, zajištění
ošetření kaštanů – jírovce maďala, a další.
A samozřejmě i letos jsme se aktivně zapojili do akce na sběr odpadu
ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., čímž děkuji moc všem zúčastněným. Poděkování připojil i ředitel Povodí p. Hodovský.
Druhý ročník akce zaměřené na úklid odpadu v okolí řek a potoků s názvem „My pro vodu
– voda pro nás,“ kterou
uspořádalo Povodí Moravy, s.p., byl velmi úspěšný.
Do čištění břehů se zapojilo
2 170 dobrovolníků z řad
ochránců přírody, rybářů,
myslivců, studentů nebo
dobrovolných hasičů. Ti ve
spolupráci se zaměstnanci
Povodí Moravy posbírali
50 tun odpadků a vyčistili
břehy řek v celkové délce
230 kilometrů. Všem účastníkům děkujeme!
FOTO: Igor Vojtenko
Jarmila Gutmanová

Zima
V zimních měsících si naši senioři procvičili paměť v již tradičním
kurzu „Procvičování paměti“, který byl pořádán s Centrem celoživotního vzdělávání Hustopeče. Celých 10 lekcí proběhlo (již) jak
jinak než v pohodové a příjemné atmosféře. Touto cestou bychom
chtěly poděkovat i našemu lektorovi panu Dušanu Průdkovi.
Setkání seniorů
Jaro jsme přivítaly příjemným posezením s cimbálovou muzikou
„Lašár“ z Velkých Pavlovic. Představili se nám muzikanti, kteří
svým zaujetí a entuziazmem pro lidovou, hlavně cimbálovou muziku nakazili všechny přítomné. Našim seniorům odpoledne docela rychle uběhlo. Připravily jsme pro ně malé občerstvení, popřály
všem přítomným ženám k MDŽ, všichni jsme si zazpívali s muzikanty a než jsme se nadáli, byl večer a čas loučení.

Návštěva divadelního představení
Tradiční divadelní představení se uskutečnilo 19. dubna. Padesát
milovníků kultury se tentokrát rozjelo do Boleradic na „Divou
Báru“. Hra na motivy povídky Boženy Němcové umocněná příjemným prostředím malého divadla pro nás byla nejenom hezkým
nedělním odpolednem ale také dalším kulturním zážitkem.
Dana Knápková

www.strachotin.cz
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Mladí hasiči
Mladí hasiči se celý rok poctivě připravovali na všechny disciplíny
hry Plamen, štafety, štafety CTIF, požární útok, běh jednotlivců
s překážkami, uzlování i mimo okresní uzlovou ligu. A všude uspěli!
Velmi náročná byla příprava na vyškovskou uzlovou ligu, která
měla pět kol, a které se zúčastňuje až 60 družstev. Konkurence
byla obrovská a tak „ligaři“ trénovali i několik dní v týdnu. Krásná
umístění v jednotlivých kolech (2.,1.,3. a 1.místo) je hnalo stále víc
k trénování a v pátém kole si naše družstvo přivezlo 11 medailí za
jednotlivce. V celkovém pořadí celé ligy se umístili na 2. místě. Ne
nadarmo jim zůstala přezdívka Strašáci ze Strachotína:
Radim Dobrovolný, Viktorie Hájková, Viktorie Kunická, Nikola
Jedličková, Gabriela Bohatá

Seznam plánovaných akcí
Kulturní komise na rok 2015:
29. 8. 2015 - Ukončení prázdnin
Na přelomu září – říjen - Dýňobraní (dle uzrání dýní a počasí)
26. 10. 2015 - Dílničky - podzimní dekorace
21. 11. 2015 - Dílničky - Adventní dekorace
29. 11. 2015 - Rozsvěcování vánočního stromu
06. 12. 2015 - Mikulášská besídka

V zimním období se konaly dvě soutěže v uzlování. Z Perné si náš
tým přivezl 1., 2., i 3. místo v mladší kategorii a 1. místo ve starší
kategorii. Do Starovic jela bojovat pouze Gabča Bohatá (ostatní bojovali v Brně) a přivezla krásné 2. místo.
Po zimě se už mladší družstvo muselo soustředit na běh, techniku
spojů a další dovednosti, jako je např. přeskok bariéry nebo běh
přes lávku ve výšce.

Občanská kronika
Jubilantka Anna Sedláčková oslavila 101. narozeniny. Gratulujeme!!

10.5. Velké Pavlovice – 1.místo
16. 5. OKRESNÍ KOLO – 1.místo
• Viktorie Kunická – levý proud, lávka, atletická překážka
• Viktorie Hájková – pravý proud, spoje C, žebřík
• Nikola Jedličková – sací koš+savice, spoje C, spoje CTIF
• Gabriela Bohatá – spoj B, přenos PHP
• Radim Dobrovolný – rozdělovač, bariéra, přenos hadice
• Julie Valová – spoj B, lávka
• Lukáš Sasínek – savice, přenos PHP,
• Max Zeiner – atletická překážka
• Tomáš Bíla - bariéra
23.5. Novosedly – 1.místo
30.5. Valtice – 1.místo
Mimo jiné se mladí hasiči zúčastnili přednášky o IZS, konkrétně
na téma Ebola a seznámili se s prací všech složek při takové situaci.
Buchtový den byl odpočinkový a zúčastnily se ho pouze dívky
a buchty, které se snědly při holčičím povídání a zábavě.
V červnu nás čekají další závody, výlet, vysvědčení a návštěva policejních potápěčů. Vůbec nemáme čas se nudit.
Děkujeme chlapům – Ivanovi Murínovi, Markovi Hájkovi, Frantovi Dvořáčkovi a Mirovi Panákovi za přípravu překážek, kádě, základny před každým tréninkem - a se vším zase zpět po tréninku.
Dana Murínová, Adéla Murínová
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Sokol Strachotín
V sobotu 13. června skončil soutěžní ročníku 2014-15. TJ Sokol Strachotín měl opět zastoupení ve třech kategoriích. Přehled
o tom, jak si vedla jednotlivá mužstva:
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní přebor starších základen. O mužstvo se staral jako trenér Patrik Franc,
Josef Brym a vedoucí Zdeněk Novák. Velké poděkování patří všem
a i zodpovědným rodičům, kteří celou sezónu pomáhali. Soutěž
probíhala turnajovým způsobem, kdy vždy jedno mužstvo hostí
dva soupeře. Toto se fotbalovému svazu příliš nepovedlo. Po odstoupení Bořetic, vlastně zůstal pro náš fotbalový potěr jediný soupeř. Naštěstí se podařilo zorganizovat velký turnaj na závěr sezóny,
jenž se uskutečnil v sobotu 6. 6. ve zdejším svatostánku za účasti
domácího Sokola Strachotín a hostujících Sokola Perná, SK Vranovice a Sokola Popice. Turnaj se uskutečnil pod záštitou firmy
Amako a pod laskavým dohledem pana ředitele Zdeňka Nováka
a jeho blízkých. Turnaj probíhal systémem každý s každým s těmito výsledky: Strachotín – Perná 6:2, Strachotín – Vranovice 4:1,
Strachotín – Popice 3:0, Perná – Vranovice 1:8, Perná – Popice 2:2
a Vranovice – Popice
p 5:2.

Soustředění před
p turnajem
j

Mužstva nastoupena
Celkové pořadí turnaje:
1. místo Sokol Strachotín
2. místo SK Vranovice
3. místo Sokol Popice
4. místo Sokol Perná

9 bodů
6 bodů
1 bod
1 bod

skóre 13:3
skóre 14:7
skóre 4:11
skóre 5:16

Za Sokol Strachotín nejlepším střelcem s 5 góly byl Dobrovolný
Radim, dále se 4x trefil Šopf Petr a 3x Novák Adam. Po turnaji
byl vyhlášen i nejlepší hráč naší základny za celou sezónu Novák
Adam. Za krásného počasí proběhl za zájmu mnoha rodičů skvělý
turnaj. Pro mnoho lidí to bylo po dlouhé době nejhezčí sobotní
odpoledne. Děkujeme obětavým pořadatelům a hlavně vedení firmy Amako.
Další kategorií byl okresní přebor starších žáků. I po odchodu největších opor z minulých sezón se kluci prali statečně. Konečným
výsledkem je pak 3. místo se ziskem 24 bodů. U tohoto mužstva
přinesla ovoce dlouholetá a trpělivá práce pánů Jiřího Svobody,

www.strachotin.cz

Radost z vítězství
Pavla Křiváka ml., Josefa Bobála a Libora Knápka. Nejlepším střelcem za sezónu byl s 22 trefami Michael Křivák, následován brašulem Pavlem Křivákem s 19 zásahy a Janem Bobalem s 15. Úspěch je
ovšem dílem celého mužstva. Bez pozorného golmana, neústupné
obrany a pracovité zálohy by ostrostřelcům vpředu zvlhnul prach.
Mužstvo žáků

KONEČNÁ TABULKA
Rk. Tým
Záp
1. Pohořelice
16
2. Kobylí/Vrbice 16
3. Strachotín
16
4. Podivín
16
5. Pouzdřany
16

+
12
9
7
7
0

0
1
3
3
2
1

3
4
6
7
15

Skóre
74: 21
47: 25
58: 41
50: 31
17:128

Body PK (Prav)
37
( 13)
30
( 6)
24
( 0)
23
( -1)
1
(-23)

První mužstvo se pralo znovu ve stojatých a kalných vodách III. B
třídy pod vedením neumdlévající dvojice Stanislav Gréger a František Stehlík st. Výsledky a výkony byly tak trochu jako na horské dráze. Jednou nahoře a pak zase dole. Konečné sedmé místo
a postavení v horní polovině tabulky kluci uhájili až minutu před
dvanáctou. Po loňské stříbrné pozici to byl ústup ze slávy, ale na výkonech se projevil postupný odchod našich legend na zaslouženou
fotbalovou penzi. No nic, zamáčkneme slzu a budeme hledět směle
k nadcházející sezóně.
Konto soupeřů nejvíce v uplynulé sezóně zatížili: Jiřík Langer
s 8 brankami, Robert Stehlík s 6 brankami a Michal Plšek s 6 brankami. Začátkem srpna začíná nový ročník 2015-16. Věříme, že
nám naši diváci zachovají přízeň, kde chybí divák, smutno je na
duši a zplihle visí sokolský prapor.
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Komise pro informovanost občanů
a cestovního ruchu
V letošním roce byla obnovena činnost Komise cestovního ruchu a
na žádost paní starostky byla spojena s Komisí pro informovanost
občanů. Vznikla tak nová komise nesoucí název Komise pro informovanost občanů a cestovního ruchu. Tato komise má v současnosti 5 členů a měla by poskytovat větší informovanost pro občany
obce, ale i pro širokou veřejnost v rámci cestovního ruchu, a postarat se o propagaci naší obce.
Máme za sebou první vydání Informačního listu a právě teď držíte
v ruce první vydání Strachotínského zpravodaje. Dále pracujeme
na grafické úpravě webových stránek, které naleznete na adrese
www.strachotín.cz. Předmětem činnosti komise je taktéž tvorba
propagačních materiálů obce Strachotín, které jsme rozvezli na
všechna dostupná informační centra - v Brně, Mikulově, Lednici, Hustopečích a Valticích. Komise ve spolupráci s obcí vytvořila
balíčky pro ubytovatele do komisního prodeje, které obsahují pohledy, magnetky a další suvenýry. Tyto balíčky v ceně 402,-Kč je
možné vyzvednout na obci.
Do budoucna komise plánuje vytvořit další propagační materiály,
zejména pro děti. Dále chceme vytvořit turistické značení pro lepší orientaci turistů a celkově zlepšit informovanost občanů. Naší
snahou je zapojit do obecního dění co nejširší veřejnost, a to například pomocí anket, kde mohou občané vyjádřit svůj názor. S první
anketou jste se mohli setkat již ve zmíněném Informačním listu
a týkala se možnosti řešení odvodu dešťové vody. Pro biokoridor
se vyslovilo 33 občanů, pro svedení vody ulicí Příční se přiklonili
3 občané. Anketní boxy byly otevřeny na zasedání zastupitelstva
dne 16. 6., kde byli s výsledky seznámeni všichni přítomní.
Přeji Vám krásný začátek léta
Radka Vyskočilová
Pro zajímavost uvádíme část textu vypracované seminární práce
p. Marka Šplíchala na níže uvedené téma. Občané, kteří by měli zájem o celé znění této práce, si ji mohou zapůjčit na OÚ Strachotín.
„….SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
Vliv činnosti člověka na následky přívalových srážek v obci Strachotín, Marek Šplíchal
7.2.2 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA SESUVŮ
V lokalitě „Písečňák“ lze mluvit o dvou typech fluviálních sesuvů.
První proběhl pouze v minimálním měřítku a to sice stékání povrchu pokryvů při nadměrných srážkách. Rozsah byl ovšem minimální a v pohybu byly pouze rozměklé svrchní vrstvy svahu, v nichž
byla chudě uchycena také vegetace. Šlo o sesuv konsekventní.
Závažnějším typem sesuvů, který se zde vyskytl, bylo řícení, konkrétně opadávání, jehož následkem byly právě kusy utržené ze-

miny v oblasti u paty svahu. V tomto případě lze svahový pohyb
zařadit mezi sesuvy insekventní, jelikož smykové plochy směřovaly
napříč vrstvami hornin, ačkoliv celkový rozsah sesuvu nebyl tak
mohutný, jak bývá u této skupiny zvykem.
Půdorysným tvarem se řadí mezi sesuvy frontální.
7.2.3 PŘEDBĚŽNÉ FAKTORY
V souvislosti s předběžnými faktory platí v zásadě to samé, co již
bylo uvedeno v kapitole 7.1.3. Lokalita „Písečňák“ se totiž nachází
pouze cca 50 m od lokality předchozí, tzn. také na území bývalého lomu. Zde ovšem byl vývoj svahu po uzavření lomu jiný. Části těchto příkrých svahů se přirozeně bez následků sesuly. Hlavy
ovšem zůstaly odkryté a náchylné k erozi. Navíc se staly hnízdištěm ohroženého druhu ptáků, břehulí říčních, které svá hnízda
vyhrabávají právě do odkrytých písčitých svahů, většinou poblíž
vodních toků, čímž působili jako další destabilizační činitelé. …

Obrázek XIII – černobílá fotografie vjezdu do písečného lomu z
padesátých let 20. století
V oblasti zasažené závažnými svahovými pohyby byl v minulosti provozován písečný lom, otevřený, dle slov pamětníka, Pavla
Sigmunda, na počátku padesátých let minulého století a oficiálně
uzavřený, podle informací obecního úřadu, až v roce 1972. Tento
písečný lom stál v podstatě za vznikem celé nové oválné kotliny,
odkud byly horniny, konkrétně naváté písky, vytěženy a odvezeny.
Přesněji to dokládají obrázky XIII a XIV. Na prvním černobílém
je vidět stav chvíli po začátku těžební činnosti a na následujícím
satelitním snímku je vyznačen celkový konečný rozsah lomu. Na
tomto snímku je rovněž i šipkou přibližně vytyčena oblast, které
odpovídá záběr na černobílém snímku, tedy vjezd do bývalého
lomu.
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