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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, milé děti
rok 2021 se chýlí ke svému konci a blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět
usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a vánočního cukroví.
Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od
Ježíška. Pro nás dospělé je to čas, který budeme trávit po boku svých nejbližších či ve vzpomínkách na
ty, kteří tu již s námi nemohou být. Využijme tedy síly a hloubky vánoční doby k osobnímu zamyšlení.
Věřme, že rok 2022 bude v mnohém přelomový a jeho změny se budou promítat i do let příštích.
Doufejme v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými v prostředí útulného
domova, kde se cítíme bezpečně, ale také v zaměstnání, ve školách, v kinech, v divadlech, v restauracích
a na různých kulturních akcích.
Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat po celý příští rok. Vánoce nám tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom
si mohli na konci roku 2022 říci, že jsme jej prožili ještě o něco lépe než rok letošní.
Pokud si dáváte novoroční předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním a
spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností,
které nám znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2022 s plným nasazením, vervou a pevným zdravím,
uskutečníme naše společné i osobní cíle.
Milé dámy, pánové a děti, přeji Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem zastupitelstva obce
Strachotín z celého srdce, krásné, ničím nerušené vánoční svátky, splnění Vašich přání, hojnost zdraví,
lásky a radosti, a do nového roku jen všechno dobré.
Mikáčová Jaroslava
starostka obce

Střípky z obce
Pitná voda
V síti vodovodu dodavatele VAK Břeclav a.s. došlo z hlediska kvality pitné vody ke zlepšení,
pouze v termínu 9.12.2021, kdy probíhaly práce na přepojování vodovodního potrubí došlo k
dočasnému zvýšení obsahu dusičnanů ve vodovodní síti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jsme pan Ořešák a paní Mandloň, a jsme velice rádi, že s vámi nyní ve vašem kraji pod
Pálavou můžeme růst a plodit .
Ve spolupráci s p. Ing. Adélkou Murínovou jsme zpracovali projekt se žádostí o dotaci na
výsadbu dřevin nad obcí, abychom obnovili již existující alej podél polní cesty ( Dotační výzva
SFŽP -Životní prostředí ve městech a obcích). K původním „ ořechovým stařečkům“ jsme
vybrali mandloně, které jsou v našem kraji oblíbené a s ohledem na blízký porost vinné révy
i vhodnější . Celkem bylo vysazeno 32 nových stromů. Příprava byla již během celého roku
(úklid odpadu, ošetření stávajících stromů, příprava jamek apod.) ale hlavním dnem byl
27.listopad 2021, kdy jsme během dopoledne zvládli výsadbu včetně podpěr a úvazu.
Mentorem nám byl p.Ing. Aleš Adel, který dbal zejména na dodržení kvality výsadby, ale i
odborně provedl úvazek mladých dřevin. Velké poděkování patří všem, kteří si našli čas a měli
chuť udělat kus krásné prospěšné práce pro naši obec.
Doufám, že páni Ořešáci a dámy Mandloně nám budou dělat radost a nenajdou se žádní ničitelé.

Z hlediska stavebních prací nelze přehlédnout opravu přístupové cesty do mateřské školy,
malou úprava poničeného nájezdu ze silnice k Jednotě - zejména pro bezpečnější přístup pro
občany s vozíčky pro seniory a invalidy. Rozmístili se nové informační cedule včetně lavic a
stolů k posezení v obci. Proměnou prošla obřadní síň a přibyly nové hrací prvky pro naše
nejmenší.
JG

Základní škola Dolní Věstonice
ZŠ Dolní Věstonice: osobní kontakt učitel-žák nic nenahradí
Obvykle Vás v tento čas zvu na vánoční akce, které pořádá Základní škola v Dolních
Věstonicích. Letos tomu bude už podruhé jinak. Covidová epidemie, která postihla naši
republiku, se podepsala i na životě v naší škole. Zvykli jsme si na pravidelné pondělní testování.
Občas si ho ještě zpestříme mimořádnými testy během týdne, když se vyskytne nějaká krizová
situace. Pravidelně větráme, desinfikujeme se, snažíme se neshromažďovat a také musíme
oželet naše tradiční akce. Nepečeme perníky do Perníkové soutěže, nezpíváme v kostele na
našich oblíbených koncertech, museli jsme zapomenout na návštěvy koncertů, divadel a muzeí.
Ani letos se nepojedeme podívat, jaké jsou Vánoční trhy v Bratislavě, Vídni nebo Olomouci.
Bohužel došlo to až tak daleko, že jsme museli zavírat i některé třídy.
Ale abych nebyl pořád tak negativní, což je u testování naopak výhoda, vrátím se zpátky na
začátek školního roku. Prázdniny bývají na naší škole dobou velkých změn a úprav. Stejně tak
tomu bylo i letos. Pro naše prvňáčky jsme nachystali zbrusu novou třídu i s veškerým
vybavením. Změn doznala i naše sborovna, kterou ale čeká za rok ještě druhá etapa
rekonstrukce. A aby byl výčet úplný, přidám ještě u sborovny odpočinkový koutek pro jednání
s rodiči nebo žáky, přípravu skladu učebnic, přesun fyziky a chemie do 1. patra, přemístění
jazykové učebny…Prostě jsme splnili všechno, co jsme slíbili v minulém čísle Strachotínského
zpravodaje.
Nový rok našim žákům začal jako vždy na školním dvoře a prvňáčci nám dělají radost od
prvních hodin ve škole. Mám pocit, že i ostatní děti jsou rády, že mohou být spolu ve škole, a
ne jenom koukat na sebe přes obrazovku počítače. My učitelé jsme si opět potvrdili, že osobní
kontakt učitel – žák je pro všechny nepostradatelný a nic ho nenahradí. Teď teprve zjišťujeme,
kolik toho musíme společně dohnat. Věřím, že se nám to do konce školního roku povede.
A jedna novinka na konec. Už na konci minulého roku jsme zavedli objednávání obědů přes
internet. Teď dokončujeme druhou etapu. Každý žák, který chodí do jídelny na oběd, dostane
svůj vlastní čip, který mu vždy rychle ukáže, co si objednal k obědu, jestli má objednaný oběd
i na další den nebo si může přes speciální terminál oběd objednat třeba i na týden dopředu.
Doufám, že se Vám to bude líbit a vše bude fungovat bez problémů.
Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví a pohody v srdci.
Mgr., Ing. Zbyněk Háder, ředitel školy

7. 10. 2021 se v prostorách Galerie Závodný Mikulov uskutečnil kladnými emocemi nabitý
koncert pořádaný ZŠ Dolní Věstonice.
Mezi mladými a nadějnými umělci zazářil strachotínský rodák, a stále jako by žák naší školy,
Lukáš Sasínek.

Myslivost
Stejně jako každý rok musí myslivci připravit krmivo pro zvěř a zabezpečit jeho rozvoz do
honitby. Člen MS Strachotín pan Holešinský Jaroslav připravil úspěšně svého čtyřnohého
kamaráda Crosse ke zkouškám, čímž rozšířil řadu upotřebitelných psů v honitbě.

Myslivecký spolek Strachotín

Knihovna Strachotín
Covidový uragán se nevyhnul ani naší knihovně. Celé jaro byla uzavřena, ale v létě a na podzim
již zase fungovala. V jarních měsících se v knihovně konají čtenářské akce. Přicházejí děti z
mateřské školy a ze ZŠ Dolní Věstonice. Nic z těchto setkání se neuskutečnilo, tak doufám,
že příští jaro vše dohoníme.
Nové knihy byly samozřejmě zakoupeny. Ráda bych upozornila na knihy Marie Damborské
Pálavo nádherná a Boží vinohrad. Tato spisovatelka žila v Pavlově a její knihy popisují příběhy
lidí, kteří v našem kraji opravdu žili.
Iva Maderová

Sokol Strachotín
Dobrý den,
výborem jsem byl pověřen, abych Vám v pár větách shrnul uplynulý rok Sokolského oddílu.
Loňská sezóna, nebo spíše její jarní část, se kvůli pandemii koronaviru vůbec neodehrála. Takže
jsme se mohli plně soustředit a připravovat na hody 2021,které jsme letos pořádali. Hody
dopadly nad naše očekávání výborně. V pátek, na předhodové diskotéce, nám všem "mladá
krev" vyrazila dech, když téměř vypila zásoby na celý víkend. V sobotu se pak stárci skvěle
vypořádali s obrovským návalem návštěvníků. A neděle se i přes nepřízeň počasí, také povedla.
Všem, co se na přípravě hodů podíleli, MOC DĚKUJEME.
Jak už bylo psáno, pandemie nám v první polovině roku moc fotbalové radosti nedovolila.
Jediná příležitost byla po tornádu,které prošlo několika moravskými vesnicemi. Napadlo nás
uspořádat charitativní utkání mezi Strachotínskými dinosaury a Dravým mládí. Zápas to byl
napínavý a snad jsme pobavili i fanoušky. Důležité, ale hlavně bylo dobrovolné vstupné, na
kterém se vybralo krásných 10 300 Kč. Peníze byly následně předány rodině v Moravské
Nové Vsi.
Na podzim se už konečně naplno rozjela nová sezóna, ale již několikrát zmíněná nemoc, opět
nemile zasáhla do našeho milovaného sportu. Řada týmů, se díky nedostatku hráčů, ani do
soutěže nepřihlásila. Dlouhá pauza bez fotbalu si postupně vybírala svou daň i v našem kádru.
Po prvním zápase, kde nás bylo 17, postupně hráči odpadávali z důvodu zranění.Poslední
zápasy jsme dohrávali s pomocí hráčů, co už měli kopačky na hřebíku. Podzimní část jsme tedy
ukončili na 6-té příčce ( 3 výhry, 2 remízy a bohužel 5 proher). Do nového roku snad vstoupíme
vítěznou nohou a věříme, že se v jarní části bude dařit lépe.
Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok.

Michael Mikáč

Hasiči Strachotín
Mladí hasiči
Po dlouhé „covidové“ odmlce se 17.10.2021 zúčastnili mladí hasiči podzimního závodu hry
Plamen a začali tak sezónu 2020/21. Na přípravu nebylo mnoho času, zvlášť u mladšího
družstva, kde byli i úplní nováčci. S velkým zápalem se pustili do učení hasičského náčiní,
značek, uzlů, azimutu, střelby, zdravovědy a jiných potřebných informací. Překonali strach
z přelezení lana a trénovali vytrvalostní běh. A vybojovali medaile! Byli tým a byli úžasní. A
nejen závodní družstvo, ale i náhradníci – Emička Stehlíková, Karolínka Keclíková, Šimon
Staněk, Kryštof Šedivý i náš benjamínek Matyášek Stehlík. Mladší družstvo - Matyáš Staněk,
Míša Mikerásek, Pepa Serfözö, Jára Čeman a Věrka Křivánková vybojovalo v závodě
požárnické všestrannosti 1.místo, ve štafetě dvojic 1.místo. Starší družstvo – Amélie
Pekaříková, Kateřina Francová, Natálie Gajdošová, Denis Serfözö a Jan Tančinec vybojovalo
v závodě požárnické všestrannosti 2.místo, ve štafetě dvojic 1.místo. Mladí hasiči malovali
do soutěže „Požární ochrana očima dětí 2021“. V okresním kole se umístila ve výtvarné
kategorii na 3.místě Amélie Pekaříková s velmi výstižným obrázkem a v krajském kole se
umístila i v literární kategorii na 1.místě.
Mladí hasiči Vám přejí krásné a pohodové vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Ing.Adéla Murínová

Kultura v obci
Stárky 2021

Stárci a stárky 2021

Uspávání broučků

Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2021

HABÁNEK
Tanec a zpěv vždy patřil ke kulturnímu, společenskému, ale i k běžnému životu obyvatel.
Vždyť i našim předkům pomáhal zpěv zvládnout období plná strastí a těžké práce.
Dnešní společnost je vystavena z důvodu šířícího se onemocnění Covid -19 různým omezením,
která značně narušila běžný chod společnosti a kulturního dění. Nařízení znemožnila zpěv a
setkávání se ve skupinách. STOP, pro činnost Habánku platil od počátku roku do poloviny
června.
Na prvních možných schůzkách jsme „oprášili“ zpěv a nadšeně se vrhli do přípravy krátkého
programu na Krojované hody ve Strachotíně, které se konaly, první srpnový víkend.
Plni očekávání a s dobrou náladou, jsme se společně vydali k prvnímu páru. Počasí se rozhodlo
vyzkoušet naši trpělivost. Nic jsme se nezalekli a nevlídnému počasí zazpívali „Prší, prší“.
Ukryti v zázemí u první stárky jsme přečkali déšť.
Počasí se umoudřilo a krojovaný průvod se vydal obcí. Po slavnostním nástupu stárků, dostaly
příležitost děti z Habánku, aby přítomným hodovníkům ukázaly, jak jsou šikovné a co všechno
za krátkou dobu, kterou měly na přípravu programu, zvládly. Snaha dětí byla náležitě oceněna
potleskem a vykouzlenými úsměvy ve tvářích přihlížejících. Svůj um, mohly děti z Habánku
dále ukázat první Adventní neděli při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu na návsi.
Netradičně si připravily pohádku o vánoční jedličce. Pásmo protkané milými písničkami
dovolilo dětem i dospělákům vstoupit do pohádky.
Prvního prosince jsme se s dětmi z Habánku vydali rozdávat malinko radosti našim nejstarším
spoluobčanům. Krátkou návštěvou s přáním mnoho zdraví, a zazpíváním koledy jsme seniorům
předali drobný dáreček a malé poselství blížících se Vánoc – chvojku se jmelím.

Všichni z Habánku si ze srdce přejeme, aby nás již žádná nařízení neomezovala a my tak mohli
rozdávat radost dál po celý rok.
Za Habánek Radka, Dáša, Lenka a Simča

MŠ Strachotín
Podzim byl letos barevný a stejně rozmanité byli i události v naší školce.
- na začátek na děti ve školce čekala nově vymalovaná třída a krásná rovná cesta, po které se
báječně běhá a jezdí na koloběžkách, odrážedlech i traktorech
- na školní zahradě jsme vydlabali společně s rodiči z dýní strašáčky, kteří nám zdobili prostor
před školkou
- za dětmi do školky přijela muzikálová pohádka Zvířátka a loupežníci, divadlo Květinka
s příběhem O kouzelném stromě
- svatý Martin na bílém koni letos sice nepřijel, ale větrné dopoledne děti využily a pouštěly
draky
- první sněhová nadílka i nadílka od Mikuláše, který se u nás ve školce zastavil, byla bohatá
Teď už se budeme s dětmi připravovat a těšit na Vánoce.
Hodně štěstí a zdraví v roce 2022 Vám přejí děti a kolektiv z MŠ
Mgr. Kučerová

Občanská kronika
Narození od 1.7.2021 – 07.12.2021

2 děvčata : Tea
Karolína

Úmrtí od 1.7..2021– 07.12.2021
Gutman František

Řezáčová Františka

Šárka Josef
Fiala Josef
Cetl Josef

Jubilea 01.08.2021 -31.12.2021
Hudečková Ludmila

97 let

Burešová Zdeňka

89 let

Najmanová Bohumila

88 let

Mašínová Ludmila

84 let

Kinclová Anděla

83 let

Hangyová Ludmila

80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Obec Strachotín a Sbor pro občanské záležitosti

RUBRIKA „NAŠE ŘEMESLA“
Mladý vinař Tomáš Vyskočil
Ani nevím, kolik je to již let, co mě zaujal jeho zájem o výrobu vína, první jahodové víno,
první lahve s etiketou, která i přes svoji jednoduchost přitáhne oči…. A to, že po nějakém
týdnu, co by tehdy žák základní školy, nevzdal denní docházení do školy v Rakousku , ale
naopak bude pokračovat až na stupeň vysoké školy, je důkaz jeho vytrvalosti a cílevědomosti.
Studium v zahraničí – plusy a minusy?
Studium v zahraničí má podle mě hlavně výhody. Člověk se naučí jazyk, pozná nové přátele,
získá zkušenosti a nadhled. Což mi dnes výrazně pomáhá v rozvoji.
Kdy přišla první myšlenka na studie vinařské školy?
V posledním ročníku základní školy. Už nějakou dobu jsem se s tátou věnoval pěstování révy a
výrobě vína. Do té doby jsem nevěděl, co bych chtěl v životě dělat. Obor vinohradnictví a výroby
vína mě neskutečně zaujal a tak jsem se rozhodl přihlásit na vinařskou školu v rakouském
Klosterneuburgu.
První kroky a kdo byl tvým mentorem ?
Poprvé jsem se dostal k práci ve vinohradě asi ve 13, když jsem musel pomáhat tátovi a dědovi.
Zpočátku to nebyl úplně můj šálek kávy a v té době jsem ještě nevěděl, co mě čeká. Ve 14ti jsem
vyrobil první vína a v 15ti jsem dostal k narozeninám 0,5 ha vinohradu ve viniční trati Šusfeldy.
Jedním z mých mentorů byl určitě Prof. Pavloušek z Mendelovy univerzity v Lednici, který mi
zpočátku radil hlavně při kultivaci a pěstování révy.
Tvé první ocenění, a na které si nejvíce pyšný?
První ocenění bylo určitě na Strachotínském koštu vín, ale ocenění kterého si nejvíc vážím jsem
získal až letos. Na mezinárodní soutěži vín Oenoforum 2021, která se konala na zámku ve
Slavkově u Brna pod záštitou Office International de la Vigne et du Vin (Mezinárodní úřad pro
révu vinnou a víno). Pinot gris (Rulandské šedé) "Šusfeldy" 2020 tam získalo zlatou medaili.
Vinařství pohledem generací - myslíš si, že mladí vinaři mají na tento obor jiný pohled
než jejich starší kolegové?
Myslím že moje generace vinařů má určitě jiný pohled na vinařství než naši starší kolegové.
Během studia v Klosterneuburgu jsem absolvoval 6 měsíců stáží ve vinařstvích v Rakousku,
Itálii ale i tady na Moravě. Díky tomu jsem viděl, jak
různorodá výroba vína může být. Podle mě
mladší generace vinařů přistupuje k výrobě vína co
nejšetrněji a s mnohem větším důrazem na kvalitu.
Redukce hroznů na keři, moderní agronomické metody
kultivování révy, využití moderních technologii ve sklepě
a porozumění biochemickým procesů při výrobě, nám
dnes umožnuji vyrábět odrůdová typická vína za
minimálního použití síry.
Máš stanovený cíl pro dalších roky ?
Cílem pro příštích pár let je vybudovat nové zázemí pro
výrobu
a
zrání
vína.
Dále
pak
restrukturalizace (obnova) starých vinohradů a výsadba
nových vinic, tak abych dokázal vypěstovat dostatek
vlastních hroznů. Aktuálně totiž musím 1/3 hroznů
kupovat, abych pokryl poptávku zákazníků.

Do budoucnu bych chtěl celou produkci vést podle standardů ekologického zemědělství a
během toho dokončit studium na univerzitě v rakouském Kremži.
Děkuji za odpovědi a přeji úspěchy ve studiu i v práci .
Jarmila Gutmanová

Z historie obce
Bez úpravy pravopisu a slohu
posouváme již do roku 1956……

pokračuji v přepise

kroniky naší obce , tentokrát se

Píšeme rok 1956…rok další v moři časů a věčnosti…..člověk je smrtelný…dobrá práce však
po něm zůstane. …
Pro tyto zápisy si uděláme též stejné rozdělení jako u dřívějších let: počasí a jiné
meteorologické jevy, polní hospodaření s výnosy polní, výstavba obce a objektů JZD, kulturní
činnost v obci, jiné úseky a jiné práce, hodnocení roku 1956.
Polní práce 1956 – jarní práce začaly letos velmi pozdě, neboť zima trvala letos dlouho. Ještě
v březnu byla pole zamrzlá a ani traktory nemohly do polí. Ale i doma byla práce nutná a bylo
ji hodně. K 1/1 bylo provedeno sčítání dobytka, zpráva z RMNV dne 5/1 1956 uvádí, že stav
dobytka byl vysoko překročen. Na plánu bylo 60 prasnic, měli občané 112, na plánu 535 ks
hovězího dobytku bylo jich 546, z toho bylo 169 kráv. Též na trh přišlo letos mnoho selat. Selat
do 6 týdnů bylo v obci 214. V obci byly ještě 2 sektory – družstvo a soukr. Zemědělci ato
poměr byl už 90%:10%. Pracovní jednotka byla letos 24,50 Kč, poměrně vysoká oproti jiným
družstvům, kde byla mezi 12-18 Kč. Na močálech se kácelo vrbové dřevo, prodávalo se
občanům, bylo však hodně vlhké. Dodávkové úkoly splnily oba sektory na 100%, dodávková
morálka byla velmi dobrá. Velmi dobře byla letos organizována družstevní škola práce, byly
denní kurzy a kurzy večerní. Na denních kurzech bylo kolem 25 občanů, na večerních kolem
20. Kurzy navštěvovali jak družstevníci tak i soukromníci. V obci bylo i 14 neplničů dodávek,
nesmíme však je kategoricky odsoudit, někteří nemohli pracovat na poli pro nemoc, nestačili
prostě fyzicky. Skuteční zlatokopové se brzo odstěhovali neboť práce jim nevoněla. Proto
RMNV jednala rozumě, když u řady soukr. zemědělců rozhodla v odpis nedodaných produktů.
Tito zemědělci nestačili sami na tyto práce, v kolektivu se však pěkně uplatnili. Potíže pro
splnění dodávkových úkolů dělala též příroda sama, velké části ozimé pšenice v zimě vymrzly.
K 4/12 bylo ve Strachotíně ještě 45 zemědělců, kteří pracovali soukromě. Bylo však i takových,
kteří zlehčovali povinnost dodávek, lidé kteří zlehčovali družstevní práce u nás v obci bylo jen
málo (2) později se nechali přesvědčit. Všichni zemědělci družstevní i soukromí si opravili
řádně stroje pro nástup do polních prací, nebyl ani jeden, který by to takto neučinil. Zima byla

letos dlouhá a krutá, mnoho zvěře pomrzlo, ani dne 10/3 nebylo pomyšlení začít jarní práce.
Osiva a sadby byla připravena, ale i tyto byly poškozeny mrazy. Jarní tání přišlo pozdě, ale
velmi rychle. Voda poškodila mosty i silnice. Pěkný byl též výsledek družstevní školy, zimní
družst. Školu navštívilo letos přes 700 družstevníků, přednášky navštívilo 400 občanů,
přednášky jednaly o rostliné a živočišné výrobě.
Školka byla letos v pilných pracích v červnu uzavřena a jak čteme v zápisu RMNV 14/6, děti
chodili po ulici, obě pěstounky byly nemocné… a co okres? ..zase tam čteme: nemají finanční
prostředky na uhrazení náhradní síly.
Na loukách byla ještě v červnu voda, ale senoseč byla pěkná a do 30/6 byly všechny okopaniny
hotové a jeteliny odvozené. Žně byly letos brzo, po 1/7 stroje byly připraveny, ale zase to ale
… můstky na hlavních cestách nebyly opravené. Žně byly letos pěkné u začátku nerušené. Ve
žních pracovaly samovazy, 2 kombajny, 2 mlátičky, pro soukromníky byly nachystány 3
mlátičky. Protipožární hlídky byly ve zbrojnici a u MNV. Zároveň se žňovými pracemi byly
konány práce kartografické pro spřesnění půdní držby. Po pěkném začátku se počasí brzy
zhoršilo lijáky byly četné, to však trvalo jen týden, potom bylo velmi pěkně a slunce. Brzo
přišel i třetí kombajn a pěkně se praví v zápisu MNV 26/7 : .. poruchovost strojů byla menší,
práce traktoristů kvalitnější, pracovní morálka byla velmi dobrá, je to jistě ke cti JZD a celé
obce…. K 15/8 skončily prakticky už žně – dodávky jsou splněné přímo od mlátiček. Zůstalo
však na polích hodně slámy a je to stálá bolest kombajnérů. Letos nepřišly brigády, obec
nepotřebovala brigádníků ani nežádala. Cukrovka byla letos velmi poškozená mšicí makovou
a řepní, mezi zemědělci byl rozdán dusík (60kg). Výmlat u JZD končil 6/8, soukromníci končili
výmlat 13/8.
A zase ke cti obce – dodávky splnili oba sektory na 100% a ještě něco si zařídili -zápis RMNV
17/8 1956 praví: u každé mlátičky je zásoba vody, též stoh slámy přemístili. Stoh stál dříve
vedle hřiště blízko jednoho domu. Dodávky některých obilovin splnili ve Strachotíně o 6 dnů
dříve než ustanovil plán MNV, tím předstihli strachotínští i Pouzdřany, kteří měli dosud
v dodávkách prvenství. Strachotínští splnili dodávky na 174% a dodali letos 3 vagony navíc.
Skutečně letošní žně byly kvalitní a pěkné. Dobytek, krávy, trpěl letos velmi tbc, bylo nutno
letos porazit 10 kráv. Ale JZD ještě přidalo… vykoupilo obiloviny na 233% a tím se stalo, že
naše obec byla v plnění dodávek na prvním místě na okrese.
A jak postupovala socializace obce? Letos bylo získáno 17 zemědělců do JZD. Do konce roku
zbývá získat ještě jen 6 rolníků. Ale ještě jedna smutná věc. Zápis z 22/8 RKNV praví : pomoc
ze strany ONV je velmi malá. Z funkcionářů rady ONV byl v tomto roce na MNV pouze
náměstek Hanák, a to v době žní … .
Nastal podzim a podzimní práce. Cukrovka se letos vydařila, bylo jí hodně. Do 25/10 dodalo
JZD 52 vagonů a předala ještě 30 vagonů. Přes letošní sucho a mšici byla cukrovka dobrá, i
soukrom.zemědělci dodali na 100%. Do 15/11 končila STS (státní traktorová stanice) podzimní
orbu.
Výstavba obce 1956 – v obci na katastru jejím bylo už od 1850 staré pískoviště, toto bylo letos
uzavřeno. Břehy pískoviště byly již pod samou silnicí a pískovna zabíhala též do místních
vinohradů. Pískoviště bylo též drátem ohrazeno. Ve špatném stavu byly i ampliony místního
rozhlasu, oprava stojí každý rok přes 1000 Kč, rozhlasu není slyšet – píše se ve zprávě RMNV
5/3 1956, a to velmi často. Proto byl obnoven starý zvyk : chodil po vesnici bubeník. Nár.výbor
v Šakvicích opravil letos splav, který ústí do Dyje -oprava byla nutná, neboť každým rokem
byly louky zaplaveny. Účet NV Šakvice zněl na 854.- Kč. Jarní úklid si vzal letos na starost
výbor žen, byly hlavně upraveny silnice do Dolních Věstonic a okolí kolem hřbitova. Letos
bylo hodně domků přiděleno do vlastnictví, celkem 8 (zápis KNV 5/6) . Byly opraveny můstky
poškozené při jarním tání, oprava byla nutná hlavně v době senoseče, byly však opraveny jen
2, ostatní zůstaly tak jak byly – scházely peníze. Ve špatném stavu bylo i veřejné osvětlení viz

zápis RMNV 6/9 : většina žárovek nesvítí a celá obec tone ve tmě. Osvětlení bylo opraveno
během září. Co do opravy budovy MNV – byly hlavní práce vykonány do 16/9, práce stály
14 000.-Kč. Práce byly konány velmi pomalu a ONV Hustopeče neměl snahu, aby budova byla
včas opravená ( zápis RMNV 13/9 56).
Kulturní věci v obci 1956 - při JZD byla též myslivecká jednota – uspořádala 28/1 ples četně
navštívený. Škodné je u Strachotína mnoho kun a lišek. Sokol navštívil divadelní hru „Hádajú
sa o rozumné“, knihovna nebyla přes jaro otevřená, byly naléhavé jarní práce. Též tělovýchovná
činnost přes zimu nebyla žádná. V lednu byla družstevní škola práce (DŠP) – byla četně
navštívená, denní kurzy čítaly přes 25občanů, večerní 20. Účastnili se členové JZD a
soukromníci. Pěkná byla činnost SPO (sbor požární ochrany), sbor dostal diplom čestného
uznání za ONV. Škola byla i letos rozdělená, učilo se v hlavní budově národní školy a některé
třídy byly též v kulturním domě. Zde se však v zimě neučilo, ve škole se učilo na 2 směny.
Akce „Zima na vesnici“ byla bohatá, do 5/3 bylo 36 přednášek s účastí přes 780 osob. Byly
schůze volebních obvodů s účastí celkem 93 občanů a 3 veřejné schůze účast poměrně 48 osob.
Tajemník NV s. Antonín Zálešák byl z rodinných důvodů sproštěn funkce tajemníka a místo
něho navržen s. Jos.Polach (st). Přednášky z rost. a živoč.výroby 400 občanů. Předsedou NV
byl v tomto roce s. Lad.Nováček, členy RMNV byl: s.Cichova, s.Bohatý, s.Zálešák. Na oslavu
1.Máje jeli letos 2 autobusy s občany do Mikulova, počasí na 1.Máj bylo letos velmi pěkné.
Pěkná byla i práce VŽ,31/7 organizovali brigádu na úklid osvětového domu, ženy dělníků
pomáhali při špičkových žňových pracích. Výbor žen konal schůze každých 14 dnů. Letos bylo
schváleno hodně rodinných domů do vlastnictví. Při soutěži mezi NV Strachotín/Šakvice
zvítězila obec Strachotín , z kritérií uvádíme: Strachotín mléko 133,2 %, vejce 105% a Šakvice
mléko 92,8 %, vejce 104,8 %. Nový školní rok byl zahájen slavnostně za účasti rodičů a
zástupců NV, třídy byly pěkně vymalovány. Vtomto roce místní hřbitov vyčleněn ze správy
církevní a předán do správy NV. Veřejnou pochvalu dostal za svoje vzorné chování ve vojenské
službě voj.J.Hutr. Výbor žen čítal 8 členek (JZD3,Jednota 1, domácí 4) VŽ byl letos dobrým
pomocníkem NV. Letos byli největšími škůdci na polích sucho a řepní mšice.
Hodnocení roku 1956: byl to rok kvalitní práce, pěkných a bohatých žní, rok boje se suchem a
polními škůdci. Byl to rok pěkných kulturních podniků, dobré práce družs. školy práce. Všichni
občané , družstevníci a soukromníci pracovali svědomitě a připravili tak půdu pro úplnou
socializaci obce….
Přepsala Jarmila Gutmanová

Ptáci na krmítku
Řada ptačích druhů zůstává na území naší republiky i během zimy. V tomto období jsou zdroje
jejich přirozené potravy značně omezené. Pro ptáky jsou zvlášť kritické dny s velkými mrazy
a vysokou sněhovou pokrývkou, kdy během jediné mrazivé noci mohou ztratit až 20 % tělesné
hmotnosti. Správné přikrmování ze strany člověka proto může výrazně zvýšit jejich šanci na
přežití. Přikrmování ale má svá pravidla. Při jejich nedodržení ptákům nepomůžeme, naopak
jim můžeme i ublížit. Obecně platí, že čím rozmanitější potravu ptákům nabídneme, tím více
druhů můžeme na krmítku pozorovat. Zásady zimního přikrmování:
✓ Krmítko musí být bezpečné a poskytovat ptákům výhled.
✓ Krmítko musí být umístěno minimálně 1,5 m nad zemí a alespoň 2 m od stromu.
✓ Krmení musí být zajištěno proti vypadávání a chráněno před sněhem a deštěm.
✓ Krmítko pravidelně doplňujeme krmením, čistíme od trusu a slupek a dezinfikujeme.
✓ Krmítko může být bezprostředně na okně nebo parapetu, ale skleněná plocha musí být
zajištěna tak, aby nedocházelo k nárazům prolétajících ptáků.
Tukové směsi věšíme na stinná místa, na slunci se mohou roztavit či žluknout. Krmítko plníme
směsí semen a zrnin, lojem, plody různých keřů, jako jsou jeřabiny, šípky apod. Nepodáváme

solené, slazené, kořeněné, zkažené či plesnivé krmivo, jeho požití může být příčinou úhynu
ptáků. Krajně nevhodné je i pečivo. POZOR! Kupované tukové koule vyjměte před
vyvěšením z plastové síťky – mohla by se stát pastí pro ptáky i jiné živočichy. Koule se dá
napíchnout na větvičku nebo umístit do drátěného držáku viz foto.
Krmení vodních ptáků se stává čím dál oblíbenější mezi obyvateli měst i vesnic. Stejně jako u
přikrmování ptáků na krmítkách i v tomto případě platí zásada krmit pouze kvalitní a
odpovídající potravou. Krmení suchým pečivem či dokonce cukrovím je pro ptáky krajně
nevhodné a ubližujeme jim. Pokud touto „stravou“ přikrmujeme i v létě, tak např. u mladých
labutí může vést k „syndromu andělského křídla“, což zní hezky, ale znamená to znetvoření
křídel spojené s neschopností létat.
Čím se tedy na procházku k rybníku vybavit? Vzhledem k tomu, že u labutí více, u kachen o
něco méně převažuje v jídelníčku rostlinná potrava, je ke krmení vhodná rozmražená kukuřice
či hrášek, pšenice, žito, oves a další obilniny. Zpestřit jídelníček můžete také ptačím zobem,
hlávkovým nebo jiným salátem, nakrájenou kořenovou zeleninou, případně granulemi pro
vrubozobé ptáky. Krmení ale připravte jenom tolik, co ptáci stačí zkonzumovat, nenechávejte
na břehu hromady „do zásoby“.
Přikrmování ptáků je úžasný způsob, jak se dostat blíž přírodě. Dopřejete-li ptákům jen to
nejlepší, uvidíte, že se ve vašem okolí zabydlí a budou se k Vám vracet. V obci jsme umístili
již několik krmítek pro ptactvo, určitě je při procházkách naleznete a můžete i v rámci akce,
kterou pořádá každoročně Česká společnost ornitologická, Ptačí hodinka - sčítáme ptáky na
krmítku ve dnech 7.-9.1. 2022 ptactvo pozorovat a odeslat sčítací listy.

JG

Odpadové hospodářství
Moje odpadky – systém odpadového hospodářství
Při kontrole nádob přistavených ke svozu bylo zejména u nádob žlutých - plast, zjištěna
nedostatečná plnost vyvážených nádob. Prosíme občany - majitele nádob, aby zaplňovali a
přistavovali k vývozu nádoby co nejvíce plné. Zbytečně platíme za vývoz poloprázdných
nádob. Bioodpad je doporučeno spíše využívat do vlastního kompostu, za vývoz hnědé nádoby
je taktéž zvýšen poplatek. Děkujeme!
Odpadové hospodářství
(sběrný dvůr, popelnice, kontejnery na sklo …..)
Velmi vysoké náklady na vývoz odpadů nás donutili navýšit poplatek za vývoz popelnic na
750,- Kč/na osobu. Za letošní rok jsme provedli cenovou kontrolu za období leden – říjen,
a celkové náklady obce nám vyrazili dech. Obec doplácí 661 154,11 Kč a do konce roku se to
ještě dalšími fakturami od firmy STKO Mikulov navýší (viz tabulka níže).Nový zákon o
odpadech platný od 1.1.2021 dovoluje obcím vybírat až 1 200,- Kč/osobu. K tak razantnímu

kroku jsme ale přistoupit nechtěli. Při ceně 750, -Kč stále ještě obec bude doplácet cca 250 000,Kč z obecního rozpočtu. Celková výše se však bude odvíjet od systému třídění a Vám
účtovaných slev. K navýšení jsme také přistoupili z důvodu, že nynější zákon ruší placení na
sběrných dvorech, kde bude zpoplatněna pouze suť. Tu jako jedinou budete na sběrném dvoře
platit a ukládat ji jen v minimálním množství.

Odpady leden - říjen 2021

Příjmy:

předpoklad
Odpady leden - do konce
říjen 2021
roku 2021

za popelnice
EKO KOM
železo a ocel
sběrný dvůr
CELKEM:

281 348,00
119 856,50
17 655,00
64 270,00
483 129,50

283 500
175 350
20 000
88 630
567 480

586 632,00
9 062,00
968,00
1 088,00

703 958
11 500
1 000
0

463 820,00
6 362,00
52 671,61
20 080,00

556 584
8 798
60 000
24 080

3 600,00
1 144 283,61

0
1 365 920

-661 154,11

-798 440

Výdaje:
svoz popelnic
vývoz skla
svozové kalendáře
pytle na odpad
sběrný dvůr
kontejnery
10 % STKO za sb. dvůr
sběrný dvůr ostatní
MESOH
Členský příspěvek Naše
odpadky z.s.

CELKEM:
ROZDÍL:
(Obec doplácí)
Obec Strachotín

Sběrný dvůr Strachotín
V říjnu letošního roku uplynulo již sedm let, co byl otevřen Sběrný dvůr v naší obci (po celou
dobu je provozní doba ve středu od 16.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod.).
Mnozí z občanů se již naučili dobře třídit odpad do jednotlivých kontejnerů, skříně a sedačky
aj. rozbíjet na menší kusy (aby se odpadu vešlo do kontejneru co nejvíce a neplatil se zbytečně
vývoz kontejnerů), což se odrazilo v tom, že letos bylo o 24 vyvezených kontejnerů méně než
v předchozích letech. Mezi jedny z nejlepších třídičů patří paní Zuzana Lehoczká, kterou
následuje pan Kamil Zvěřina. Bohužel se však najdou i takoví, kteří schovají nádoby

s motorovým olejem nebo pneumatiky (které již víc, než rok nebereme) nebo jiný odpad (za
který by museli zaplatit) za kontejnery. Zapomínají ovšem na kamery, které jsou ve sběrném
dvoře nainstalovány. STKO a Obec Strachotín prosí občany, kteří mají větší množství skla,
abyje zavezli do sběrného dvora, neboť některé malé nádoby na sklo v obci jsou brzy plné a
pak platíme zbytečně navíc vývoz, protože ostatní nádoby jsou poloprázdné. Děkujeme.
Krásně prožité Vánoce přeje
Obsluha Sběrného dvoru Strachotín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mějte snazší kontrolu nad výší své slevy!
Chcete mít lepší a pravidelnou kontrolu nad vývozy svých odpadů, ze kterých se počítá vaše sleva
z poplatku za odpad? Zapněte si upozornění o svezených a načtených nádobách, které naleznete
v záložce „Nastavení“ ve svém odpadového účtu na webu www.mojeodpadky.cz.

Vážení účastníci slevového systému nakládání s odpadem MESOH, stále je co zlepšovat a teď
nemáme na mysli třídění v jednotlivých domácnostech, ale systém evidence obsloužených
nádob. Nově systém běží ON-LINE a od okamžiku, kdy popelář načte kód na Vaší popelnici,
by nemělo uběhnout více než deset sekund, než se zaevidovaný kód objeví ve
Vašem odpadovém účtu.
Cílem této optimalizace je předejít neshodám v rámci výpočtu slev. Jsou domácnosti, které si
své výsypy nádob poctivě hlídají, a díky těmto domácnostem se podařilo napravit spoustu chyb.
Ne ale všechny! Největší problém, resp. slabé místo, jsme v rámci evidence spatřovali v časové
prodlevě mezi pořízením dat popelářem a nahráním dat na server do odpadových účtů. Chyba
se s delším odstupem času hledá hůř a hůř. Věříme, že on-line evidence nám pomůže vzniklé
neshody řešit úspěšněji. Čím dříve je chyba odhalena, tím větší máme šanci na její nápravu.
Bohužel se dá říct, že v odpadovém hospodářství už lépe bylo a bude jen hůř. Tohle platí
především pro netříděné odpady, které nový odpadový zákon celkem citelně podražil. Proč mají
doplácet zodpovědně třídící domácnosti s minimem směsného odpadu za pohodlnost jiných
rodin? Ne všichni si zaslouží vyšší platbu za odpady. Jinak řečeno, poctivě třídící domácnosti
si zaslouží patřičnou slevu, kterou by neměla ohrozit neflexibilní a netransparentní evidence
obsloužených nádob. Proto doporučujeme se podívat do svého odpadového účtu
(www.mojeodpadky.cz) do záložky „Nastavení“, kde si můžete zapnout upozornění na
svezenou a načtenou nádobu.
Vám to pomůže pohlídat slevy za třídění odpadů a nám zdokonalit systém slev, který rok
od roku bude nabývat na významu.
S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz

Farnost Strachotín
Poselství betléma
Každý rok slyšíme na půlnoční mši svaté slova Lukášova evangelia: „Zvěstuji Vám velikou
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus
Pán.“ Tato slova byla určena pastýřům, kteří tehdy v blízkosti Betléma pásli a hlídali svá stáda,
oznamovala jim radostnou událost Ježíšova narození a zvala je na setkání s ním do betlémské
jeskyně. I my se díky krásné tradici stavění betlémů můžeme této radostné události znovu
dotýkat, představit si ji a rozjímat o ní.
Na betlémech bývá znázorněno hvězdné nebe, noční obloha, protože to odpovídá podání
evangelia, současně je to obraz našeho života. I náš život je často obklopen nocí. Vánoce nám
ale přinášejí radostnou zvěst, že ani v těchto chvílích nás Bůh nenechává samotné, že je nablízku
každému člověku v jakékoli situaci, ve které se nachází, že nás přišel zachránit, pozvednout z
našich ubohostí, našich hříchů. Na betlémech jsou andělé a kometa, kteří ukazovali cestu
pastýřům a mudrcům. Pro nás jsou znamením, že i my jsme povolání vydat se na cestu k jeskyni,
k narozenému Spasiteli. Středem betléma je jeskyně s Pannou Marií, Josefem a děťátkem
ležícím na troše slámy, kterému se klanějí chudí pastýři a přinášejí mu dary. Tato scéna
oplývající skromností a tichou radostí může být pro nás poselstvím, že se nemáme nechat
oklamat bohatstvím a spoustou nabídek prchavého štěstí, ale že pravé štěstí máme hledat v
lásce, v setkání s Ježíšem, v lásce k našim bližním.
Přeji Vám vánoční svátky prožité v prostotě, pokoji a lásce, ať už budou vnější podmínky
jakékoliv. Kéž i dny nastávajícího nového roku naplníme skutky lásky vůči našich bližním.
Poděkování
V letošním roce jsme na našem kostele provedli obnovu technického vybavení a elektrického
pohonu zvonu zasvěceného sv. Anně a sv. Ondřeji. Zvon má průměr 837 mm a hmotnost 340
kg. Zvon byl opatřen novým vybavením (okovaná dubová hlava s ložiskovými tělesy, srdce
zvonu, kované třmeny, vyvažovací páka a závaží) a zavěšen zpět do zvonové stolice. Následně
byl instalován elektrický pohon šetrným lineárním motorem.
Také byla provedena výmalba presbytáře od podlahy do výšky 2,7 m. Výmalba navázala na
opravy z minulých let, kdy z důvodu vzlínající zemní vlhkosti byla provedena oprava sanační
omítkovou směsí.
Děkujeme Obci Strachotín i všem dárcům za finanční pomoc, díky které mohly opravy zdárně
proběhnout.
"Půlnoční" mše svatá bude 24.12.2021 ve 20.30 hod. Dne 25. a 26.12.2021 budou mše svaté
vždy v 11.00 hod.
Jan Nekuda, děkan

Advent a Vánoce
Advent je začátek liturgického roku – období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
duchovní přípravy na Vánoce. První adventní neděle je vždy mezi 27. listopadem a 3.
prosincem. Jedná se o pohyblivé datum, a to proto, aby čtvrtá adventní neděle vyšla na neděli
před 25. prosincem. V současnosti je zvykem zhotovení adventního věnce, který se v dnešní
době svojí podobou vzdálil od podoby původní. Stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a
očekávání. První zmínka o jeho prvním použití pochází z roku 1838 z Mnichova, kdy jej teolog
Johann Heinrich Wichern zavěsil nad dveře sirotčince, který spravoval. U něj byla umístěna
pokladnička, kam lidé mohli dávat příspěvky pro opuštěné děti.
První adventní neděle je železná. Zapaluje se první fialová svíčka, tzv. svíce Naděje
(Patriarchů). Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Druhá adventní neděle je bronzová. Zapaluje se druhá fialová svíčka, tzv. svíce Míru (Proroků).
Ta znamená lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Třetí adventní neděle je stříbrná. Zapaluje se růžová svíce, tzv. svíce Přátelství (Jana Křtitele).
Ta vyjadřuje radost z toho, že postní – adventní období je téměř u konce. A adventní období
získává slavnostnější ráz.
Čtvrtá adventní neděle je zlatá. Zapaluje se poslední fialová svíčka, tzv. svíce Lásky (Marie,
matky Ježíškovy), která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout i na
Štědrý den.
Kromě adventních věnců se z různých rostlin vily i prosté věnce bez svící. Většinou měly
zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
Existuje více variant adventního věnce. Mohou být všechny čtyři svíce fialové nebo i jiných
barev. Někde se používá i adventní věnec s pátou – bílou svíčkou ve středu věnce. Je to symbol
Panny Marie, Vánoc nebo často také samotného Ježíše Krista. Někdy bývá nazývána jako
„Kristova svíčka“.
V době adventu si lidé také zdobí své domovy jmelím, které prý přináší do domu štěstí a
požehnání a podle Keltů také plodnost.
V adventní době se také pečou medové perníčky, tato tradice je známa již od 12. století. Kromě
přímé konzumace sloužily i k ozdobení vánočního stromku, tvořil se z nich adventní věnec,
betlém nebo chaloupka.
Pečení vánočního cukroví v adventní době má původ v pohanské tradici oslav slunovratu.
Z cukroví s funkcí ochrannou a obřadní se postupně stalo cukroví sváteční. Jeho pečení
umožňuje rodině strávit čas spolu. Navozuje příjemnou atmosféru a dodává domovu nádech
blížících se Vánoc.
Dalším zvykem v době adventu je adventní kalendář, který si zejména děti od začátku prosince
otvírají. Připomíná jim, že se blíží Vánoce, a i ony musí být hodné, aby jim Ježíšek přinesl
dárky.
Na
samém sklonku adventu si lidé po vzoru sv. Františka z Assisi, jako
upomínku na význam Vánoc, staví betlémy. V některých
evropských zemích, kde se nezdobí vánoční stromek, mají
jesličky větší význam. Jsou totiž jediným symbolem Vánoc.
Tradice zdobení stromku, tak jak ho známe dnes, pochází
z Německa. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném a
osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice
z roku 1570. Tento zvyk se začal šířit mezi lidmi až
v polovině 17. století. Nejdříve se stromek zavěšoval
špičkou dolů a k jeho zdobení se používalo pečivo, perníky,
ovoce a ořechy. Později stuhy, slaměné ozdoby, atd. Svíčky
se ke zdobení vánočního stromu údajně používají od roku
1860.
U nás nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském

zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století
v bohatých pražských rodinách.
Na náměstích ve městech i vesnicích se často umisťují velké vánoční stromy. Poprvé byl takový
strom postaven na brněnském Náměstí Svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem.
Pohnula ho k tomu událost, kdy v zimě
roku 1919 nalezli s přáteli v lese
prochladlé děvčátko. Zasáhlo ho to
natolik, že se rozhodl o Vánocích v roce
1924 vztyčit na náměstí vánoční strom a
pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem
opuštěným dětem.
Od roku 1986 se v předvánoční době
zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek,
který je pak skauty a dobrovolníky
rozšiřován do světa jako Betlémské světlo.
Další, novou tradicí je výzdoba domovů Vánoční hvězdou.
Jana Krejčí

Tříkrálová sbírka 2022
Záměrem Tříkrálové sbírky 2022 je pomoc lidem v nouzi, rodinám v
sociální tísni, lidem nemocným, postiženým Alzheimerovou chorobou,
dětem a studentům.
Pokladničky budou umístěny na obecním úřadu Strachotín a v prodejně
Jednoty v termínu 1.-16.ledna 2022. Využít můžete také dárcovské SMS
a účty pro zaslání finančních částek.
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

INFORMACEZ ČOV STRACHOTÍN-POPICE
Stáří technologických zařízení na čerpací stanici ve Strachotíně, nás nutí postupnými kroky obnovovat
některá zařízení. Před pěti lety došlo k instalaci nových česlí a lapáku písku, který vyřešil neustále
ucpávání čerpadel na přítoku k čerpací stanici. V příštím roce musí dojít k další masívní obnově zařízení.
Čistírnu odpadních vod je nutné dovybavit novým čerpadlem, instalovat novou zásobní nádrž pro
dávkování srážedla na fosfor a pořízení ponorného čerpadla kalu. Na hlavní přečerpávací stanici v
Popicích je nutností zakoupení dalšího čerpadla. Vzhledem ke stáří komponentů je nutná výměna
zpětných klapek a uzávěrů. Na ostatních přečerpávacích stanicích, nás čeká revize všech čerpadel a
jejich případná oprava. Tyto opravy a investice budou stát kolem 1,5 miliónu korun.
Hlavním úkolem současného vedení svazku, ovšem bude výběr projektu pro rozšíření a intenzifikaci
čistírny odpadních vod. V současné době je kapacita čistírny odpadních vod téměř na maximu. I když
byla v minulosti koncipována na 3 000 obyvatel, v letním období je čistírna odpadních vod nedostatečná.
Vedení svazku proto v současné chvíli již nepřipojuje žádnou nově vzniklou rekreační nemovitost. Týká
se to objektů, u kterých se nenachází kanalizační řad. Prioritou je připojení rodinných domů v obou
obcích. Po schválení projektu bude svazek žádat o dotaci na rozšíření čistírny odpadních vod.
Marek sekanina, starosta obce Popice

Inzerce

Kalendář obce Strachotín 2022 můžete zakoupit na obecním úřadu za cenu Kč 100.-
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