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Vážení spoluobčané,
je tomu již víc než půl roku, co jste naposled obdrželi do vašich poštovních
schránek zpravodaj obce. Dnes vám předkládáme nový výtisk, na kterém se kromě
obecního úřadu podíleli svými příspěvky zástupci komisí, sdružení a spolků, kterým
tímto děkuji.
Je čas prázdnin a dovolených, proto mi dovolte, abych vám všem popřála léto
plné sluníčka, bez velkých starostí a mráčků, a to nejen na obloze……

Ing. Gutmanová Helena
starostka obce

Z činnosti obecního úřadu Strachotín za první pololetí 2018:
-

Volby prezidenta republiky I. a II. kolo
Příprava II. retroplesu
Výměna kotlů v kotelně obecního úřadu a domu služeb
Pokácení a prořez nemocných stromů
Výsadba keřů, trvalek a úprava prostoru před hřbitovem
úprava silničního odvodňovacího žlabu – horní část svahu (konec ul.
Pouzdřanské)
Vypracování a schválení závěrečného účtu za rok 2017
Ušití krojů pro soubor Habánek
Chodník před hřbitovem a na hřbitově od kříže ke kapličce

Plánované činnosti obecního úřadu:
-

spolupráce při zajištění Hodů 2018
dokončení lávky u Sajlovky (dřevěné výplně)
úprava příkopy u chodníku před hřbitovem
volby do zastupitelstva obce Strachotín 5. a 6. října 2018

Proběhlé akce letošního roku:
-

Tříkrálová sbírka
II. Obecní RETRO PLES
Dětský maškarní ples
Velikonoční diskotéka
Návštěva divadla v Boleradicích – představení „Někdo to rád horké“
5. Setkání seniorů – cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic
Dosadba „Aleje života“ a výsadba vrbiček u Sajlovky
V. Ročník Výstavy vín (košt)
Setkání sedmdesátníků
Den matek
Den dětí
Vystoupení souboru Habánek v Domově důchodců v Šatově
4. Otevřené sklepy
10. Ročník Memoriálu Antonína Stehlíka
II. Koncert u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje v kostele ve Strachotíně
Vystoupení kouzelníka KATONAS na začátek prázdnin

Mateřská škola Strachotín
V naší mateřské škole jsou sice nyní prázdniny a je na první pohled zavřená a nic se zde
neděje. To je však jen zdání. Ve skutečnosti dochází k předání funkce ředitelky
Mateřské školy Strachotín. Dosavadní paní ředitelka Alena Horáčková odchází na
zasloužený odpočinek - do důchodu. Tímto bychom jí chtěli poděkovat za její
dlouholetou činnost v naší školce, kde pracovala zpočátku jako učitelka a později jako
ředitelka.
Novou ředitelkou mateřské školy je od 15. července Mgr. Michaela Kučerová. Tu zde
srdečně vítáme a doufáme, že se jí bude u nás líbit.

100. výročí vzniku Československé republiky
U příležitosti tohoto výročí uvažujeme o uspořádání výstavky v přísálí obecního úřadu.
Prosíme proto občany, kteří jsou ochotni nám zapůjčit staré fotky nebo dokumenty aj.
(které si ofotíme a v pořádku vrátíme), aby tak učinili nejpozději do 10. září. Děkujeme.

Informace obecního úřadu
-

-

-

-

Dle nového nařízení – zákona o GDPR – ochrana osobních údajů nemůžeme již
hlásit přání pro jubilanty. To lze pouze s písemným souhlasem jubilanta.
Dle téhož zákona nemůžeme poskytovat žádná telefonní čísla.
Byla zavedena služba zasílání důležitých hlášení obecního rozhlasu formou SMS
na mobilní telefony. Kdo má o tuto službu zájem, musí přijít podepsat na obecní
úřad souhlas s poskytnutím mobilního telefonního čísla.
Česká pošta odstranila poštovní schránku na budově domu služeb. Nyní je v naší
obci již jen jedna poštovní schránka na budově prodejny Coop – Jednota
Strachotín.
Faktury za stočné bude zasílat DSO „ČOV Strachotín, Popice“ během července.
Platby budou možné bezhotovostně na účet uvedený na faktuře nebo v hotovosti
v úřední dny na obecním úřadě (až od 23. července).
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební
okrsek je jeden. Počet členů nového zastupitelstva je 9. Počet podpisů na peticích
pro sdružení nezávislých kandidátů je nejméně 56, pro jednoho nezávislého
kandidáta 32. Poslední termín odevzdání kandidátek do voleb na pověřený
obecní úřad (Městský úřad Hustopeče) je 31.7.2018.

Prodejna COOP Strachotín
Prodejní doba přes prázdniny: pondělí – pátek 6.00 – 17.00 hod.
sobota 6.00 – 12.00 hod. a neděle 7.00 – 11.00 hod.

Pozvánky na nejbližší akce:

Myslivecký spolek Strachotín
S příchodem jara skončila doba
přikrmování zvěře, a tak se každý člen
pustil do čistění, vydesinfikování a oprav
přidělených zásypů a přikrmovacích
zařízení, aby bylo vše v pořádku
nachystané na další zimní období. Během
letního období probíhá sklizeň sena.

Stejně jako v předcházejících sezónách, i
letos jsme spolupracovali s Povodím
Moravy na úklidové akci “Voda pro život“
a svá těla si procvičili na hrázi nádrže
směrem na Dolní Věstonice i v mezihrází
směrem na Šakvice.
Vzali jsme si na starost vysazené stromky
podél Popického potoka. Okopali jsme je,
připevnili chrániče proti okusuzvěře, u
většiny přihodili ke kmenům slámu pro lepší
zadržení vláhy a pravidelně v době sucha
jezdíme zalévat.
V květnu proběhlo mnoho akcí týkající se
myslivosti a to např. svod psů a výstava
trofejí
v Rakvicích,
Národní
výstava
myslivosti v Brně, Mezinárodní výstava
NATURA VIVA v Lysé nad Labem.
Za Myslivecký spolek Strachotín Marcela Přikrylová

Povodí Moravy s.p. závod Dyje informuje:
Aktuální činnost pracovníků a techniky závodu Dolní Věstonice na hrázi a v mezihrází
nádrže u obce Strachotín je za účelem zlepšení stavu povrchu – lokální minimalizace
podmáčené a převlhčené půdy, a taktéž zlepšení a zajištění přístupu pro mechanizaci
zajišťující údržbu této plochy- sečení.

My pro vodu – voda pro nás
V tomto roce je to již 5. ročník
celorepublikové akce zaměřené na
úklid našich řek, potoků, nádrží,
prostě každého vodního toku, díla,
kterou vyhlašuje Povodí Moravy.
Akce proběhla v jarních měsících,
a to dle časových možností
zúčastněných dobrovolníků.

I v naší obci se opět našlo několik lidiček, kteří si
„vyfasovali“ rukavice, pytle na odpad, lahev
s vodou a tatranku na energii, vzali sebou
dobrou náladu a chuť udělat něco pro
sebe a zároveň nás všechny - posbírat
několik pytlů s odpadem kolem naší obce.

Našli jsme různorodý odpad, od plastových
lahví, přes sklo, pneumatiky, až po injekční
stříkačky, boty apod. A důvod proč to děláme?
Snad si lidé z
blízkého okolí, turisté, rybáři a projíždějící cyklisté uvědomí
snahu dobrovolníků, kteří úklidu věnují už pátý rok svůj čas, a začnou se chovat ke
svému okolí ohleduplněji.
Děkuji opět všem, kteří se zúčastnili !!!!
Jarmila Gutmanová

Setkání sedmdesátníků
Strachotínští sedmdesátníci děkují starostce paní
Ing. Heleně Gutmanové za milé přijetí na
obecním úřadě u příležitosti jejich setkání
dne 21.4.2018.
Děkujeme za krátkou informaci končícího
volebního období a plánované akce pro
nové volební období a společný přípitek,
který pro nás paní starostka připravila.
Ženy děkují za milou květinu. Poděkování
patří také paní Zdence Staňkové, která se o naše
přátelská setkání vždy po pěti letech stará. Vážíme si toho! Letošní setkání bylo milé a
veselé při harmonice. Přejeme všem hodně zdraví do dalších let, abychom se mohli ještě
setkávat.
Stehlíková Marie, Blahová Miluše

70.

Saulokna se dočkala nových vrbiček
Tento článek nemohu začít nijak jinak, než uvedením textu z publikace pana profesora
Šebely :
RNDr. Miroslav Šebela, CSc.
Schůzky v divočině (MZM Brno 1996)
„Kolem soutoků řek Jihlavy, Svratky a Dyje se postupně zformovala jedinečná nížina,
bohatě dotovaná vodami z Vysočiny a ohřívaná jižním dechem Panonské nížiny.
Meandrující koryta lemovala pásy lužních lesů s enklávami podmáčených luk. Na několika
místech navršil říční proud ohromné štěrkopískové duny, nebo vyhloubil hluboké tůně a
slepá ramena. Od pradávna vyhledával bohatou údolní nivu člověk, jehož hospodaření
celému systému pomáhalo až do nedávné doby, kdy přestal ctít zákony přírody a chtěl tento
kraj přizpůsobit pouze svým potřebám.
Stačí se vyšplhat k Dívčím hradům, využít ranního oparu a přivřít oči, aby se vybavily
mušovské louky se starými dyjskými rameny, Dolní mušovský les táhnoucí se až k soutoku
Svratky s Dyjí, kde kousek přes reku stávala chata Komárka, obklopená voňavými loukami
s vyhledávanou tomkovicí vonnou. Jako ostrov v moři zeleně se vyjímaly Věstonické písky,
největší říční náplav v inundaci, lemovaný močály s hlavatými vrbami a zvolna přecházející
do vodnatých Mariánských jezer na levém břehu Dyje. Z romantických jezer se dalo při
jarním stavu vody vplout na pramici do okraje Pavlovského luhu nebo dál k severu, do
Selské seče u Strachotína, kde v hlavatých vrbách vyváděli každoročně potomstvo divoké
husy a kachny. Zde už byl na dohled největší a nejkrásnější mokřad, Pansee, s koberci
stulíků a leknínů, obklopený řídkým luhem, kde až do jara stávala chladná voda a klid zde
rušil jen klapot čapích zobáků….. „

Mnozí z vás určitě zavzpomínají na
Sauloknu v čase minulém, tak jak ji
zachytil na fotografii autor uvedeného
úryvku p. RNDR. Miroslav Šebela
CSc.. Bohužel se v posledních letech
stalo z původní výsadby vrb hlavatých
jen torzo, postupně odumírajících
stromů nakloněných nad hladinou, tiše
přihlížejících všemu dění kolem nich.

A protože se stále ještě najdou mezi námi
lidé, kterým není příroda a její stav
lhostejný, dobrovolně, a ve svém volném
čase, najdou prostor nejen pro vysázení,
vytvoření ochrany proti okusu zvěře, ale
hlavně i pro pravidelnou zálivku a péči,
tak, aby se stromkům dařilo a aspoň
z části se obnovila původní výsadba
tohoto krásného místa.
Výsadby se v hojném počtu účastnili
hlavně zástupci z řad rybářů v čele s panem Přibylem, ale nechyběli ani myslivci a další
občané.
K původním asi 50 doubkům, tak přibylo dalších 35 vrbiček hlavatých a 15 „špendlíků“,
pro radost nás všech, pro užitek přírody, a pro potravu a domov živočichům - zejména
ptactvu a hmyzu.
Děkuji všem, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas a energii pro tyto prospěšné práce.
Gutmanová Jarmila

Alej života Strachotín

Aleje jsou významným prvkem,
který dotváří krajinný ráz, a
ochrana krajinného rázu je
zakotvena v zákoně o ochraně
přírody a krajiny. V poslední době
na to zapomínáme zejména při
kácení z důvodu rekonstrukce cest,
rozšiřovaní parkovacích míst, a
někdy tak z obyčejného a prostého
důvodu jako je nechuť uklidit listí

před domem. Měli bychom myslet
na obecně platné pravidlo: za
každý spadlý strom - dva nové.
Alej života, vysazená již v roce
2016, byla letos opět doplněna o
nové stromky, a to z důvodu
poničení
stávající
výsadby
vandaly, zemědělskou mechanizací
a některé bohužel špatně snášely
suché období.
Poděkování patří všem, kteří opět s rýčem a
kbelíkem na vodu, přispěchali na pomoc. Zejména
rodina Brzobohatých, Pekaříkovi, pan Chaloupka
Zdeněk, pan Gutman Petr aj. Velkou zásluhu na
tom, že se stále zelenají , mají hlavně pracovníci
obecního úřadu, na jejich rituál zálivky se stromky
těší i 2 x do týdne –„Děkuji kluci !!!“ .
A protože Alej žije s námi, tak děti z MŠ Strachotín i
jedna slečna ze vzdálené obce Zbyhněvice u
Chrudimi,
nakreslily nádherné obrázky, které
rozzářily alej
a dělají stromkům společnost,
vzbuzují zvědavost i radost kolemjdoucích.
Věřím, že brzy koruny statných lip budou dělat
radost nám všem.
Jarmila Gutmanová

Mladí hasiči
Letošní sezóna byla pro mladé hasiče opět
úspěšná. V okresním kole hry Plamen se
umístili mladší žáci na 1. místě, starší na 3.
místě. Starší družstvo, složené ze samých
děvčat obhájilo 1. místo v uzlové lize. Několik
mladých hasičů získalo odbornosti strojník a
preventista. Ve výtvarné soutěži se umístilo v
okresním kole pět dětí, dvě postoupily do
krajského kola. Vedle povinností prožili mladí
hasiči několik výletů a akcí. Za jejich práci a
pečlivou přípravu starosta hasičů všechny děti
ocenil. Ocenění děti obdržely i od starostky obce.
Touto cestou hasiči děkují všem, kteří přispěli sponzorskými dárky pro děti.
Hasiči přejí všem krásné prázdniny.

Dana Murínová

Vinařský spolek Strachotín:

Vinařský spolek Strachotín má za sebou již dvě
úspěšné akce. Na konci dubna proběhl 5. Ročník výstavy vín. Návštěvníci mohli
ochutnat přes 320 vzorků vín. Vedle tradičních a klasických odrůd se také objevují vína
méně známá i tzv. piwi odrůdy (vyšlechtěné jako částečně rezistentní vůči houbovým
chorobám – plísním). Ty se v posledních letech hojně vysazují do nových výsadeb.
Atmosféru na výstavě zpříjemnila cimbálová muzika. Protože výstava vín patří
k organizačně nejnáročnějším akcím, velké dík patří všem, kteří se na její přípravě
podíleli.
Nedlouho po skončení koštu
se už rozbíhaly přípravy na
4.
Ročník
Otevřených
sklepů. I tentokrát nám
počasí přálo a velmi nás
potěšila vzrůstající tendence
návštěvníků
–
zejména
turistů, kteří rádi cestují za
vínem a cíleně naše akce
vyhledávají.
Na začátku letních prázdnin
se už vinaři pomalu chystají na novou úrodu – vyplachují se a síří sudy apod. Ovšem ani
ve vinohradě se nezahálí. Jelikož je počasí v posledních letech opravdu nevyzpytatelné,
je potřeba révu preventivně a systematicky ošetřovat a důsledně vykonávat zelené práce.
Násada keřů je bohatá, držte nám tedy palce, ať nás počasí do sklizně nezradí.
Srdečně Vás i Vaše přátele zveme na první ochutnávku letošní úrody – a to na zářijové
akci „Za burčákem do Strachotína“.
Kdo preferuje spíše mladá vína, neměl by chybět na tradičním povánočním Svěcení vín.
Strachotínští vinaři.

I my přispíváme svým dílkem do Strachotínského zpravodaje. Kdo? No přece

komise pro seniory.
Během letošní dlouhé zimy jsme pro naše seniory připravily (jsme samé ženy) návštěvu
našeho oblíbeného divadla v Boleradicích. V únoru jsme se pobavili při skvostném
výkonu sladké Sugr společně s Dafné a Jozefínou v adaptaci známého filmu Někdo to
rád horké v podání ochotnického divadelního souboru Vídeňská omladina.

V měsíci březnu naše komise připravila již V. setkání seniorů obce Strachotín. Dobře
jste se bavili u produkce Vámi oblíbené cimbálové muziky z Velkých Pavlovic Lašár.
Členky celé naší komise touto cestou děkují i dámám, které nám pomohly s přípravou
tomboly a celého příjemného odpoledne.

V měsíci květnu jsme chtěly s našimi seniory navštívit Městské muzeum a rozhlednu
v Hustopečích. Bohužel nás zastihl rychlý nástup jara s letními teplotami, takže jsme
výlet odložily na září. Výlet do mandloňových sadů v Hustopečích přece nevzdáme!
Za celou naši komisi vám všem přejeme příjemné a skvělé prožití léta a s ním spojených
prázdnin. Na viděnou v září ☺.
PS: na podzim připravujeme překvapení.
Předseda komise Hana Řeháková

Strachotínský folklórní soubor HABÁNEK
V neděli 13. května se na sále OÚ
konala oslava Dne matek. Děti si
pro maminky připravily krásné
vystoupení. Nejdříve vystoupily
děti z mateřské školy, kterým
bychom chtěli poděkovat, byly moc
šikovné a odvážné.
Poté vystoupil Strachotínský Habánek, který si připravil povídku proloženou pohádkou,
písničkami a tanečky.
Za soubor Habánek vystupovaly tyto děti: Vaneska Blahová, Dorotka Stehlíková,
Adélka Dohnálková, Sofinka Matýšková, Jůlinka Valová, Amálka Pekaříková, Natálka
Gajdošová, Kačka Pelcová, Deniska Malhocká, Klárka Vyskočilová, Sabinka
Wenischová, Vašík Bzenecký, Míša Bohatý, Lukáš Sasínek, Tomášek Bíla, Vratko
Mikuláš, Alex Gutman, Jareček Čeman a Honzík Šenkýř.

Na závěr čekalo maminky velké překvapení – Česká beseda v podání Habánku a
letošních stárků.
Spolu s dětmi poctivě nacvičovali: Natálie Cedivodová a Dominik Hájek, Julie
Svobodová a Pavel Křivák, Natálie Nováčková a Tomáš Vyskočil, Petra Karpíšková a
Adam Knápek. Adama bohužel musel na poslední chvíli nahradit Šimon Mikuláš
z Valtic. Tímto mu moc děkujeme. Po intenzivním hodinovém tréninku to zvládl na
výbornou. A Adamovi přejeme brzké uzdravení.
Letos jsme nechali ušít pro děti nové kroje, na které obec s pomocí paní Jarmily
Gutmanové, vyřídila dotace z JMK. Šila je paní Škarpová z Popic a zástěrky pro holky a
kluky a chlapecké kalhoty šila Bohunka Sasínková.

Velké poděkování patří nejen všem účinkujícím, ale i ostatním, co se na přípravách
tohoto krásného dne podíleli:
Pečení koláčků: Paní F. Brzobohatá, D. Valová, M. Blahová, M. Zdražilová, A.
Wenischová., J. Gutmanová, B. Sasínková, J. Krejčí, H. Gutmanová, M. Pekaříková,
Z. Staňková a p. Bzenecká (Hustopeče)
Oblékání do krojů a česání: paní D. Valová, M. Zvěřinová, D. Knápková, J. Křiváková,
K. Papežová, R. Vyskočilová, L. Krejčí, B. Sasínková, N. Pekaříková a I. Karbanová.
Za spolupráci p. J. Krejčí a K. Svozilové. Paní M. Pekaříkové děkujeme za odměnu,
kterou připravila pro účinkující děti. Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme se na
další společné akce.
Děti z Habánku byly oceněny starostkou obce, která jim předala pamětní listy za
reprezentaci obce a malý dárek. Děti také dostaly od obce zmrzlinové poháry, které
připravila paní R. Vyskočilová.
Habánek měl možnost také vystoupit dne 18.6.2018 v domově pro seniory v Šanově.
Pásmo písniček a zatančená Česká beseda udělala radost všem seniorům a hlavně naší
bývalé spoluobčance paní Anně Velecké, která tam žije.

Další úspěšnou akcí byl II. Cyrilometodějský koncert v kostele sv. Oldřicha a Metoděje
ve Strachotíně, který se konal 5.7.2018 od 17:00 hodin, na kterém vystoupili jako hosté
děti ze souboru při ZŠ Dolní Věstonice. Děkujeme tímto všem, kteří tuto akci připravili,
dětem za krásné vystoupení a všem, kteří se na nás přišli podívat a zpříjemnili si tak
sváteční večer. Děkujeme za dobrovolný příspěvek, který bude použit pro Habánek.

Za soubor Habánek: Radka Vyskočilová, Lidka Krejčí a Bohunka Sasínková

Strachotínský zpravodaj, 1. číslo, ev. č. povolení MK ČR E20240.
vychází 15.7.2018 Vydává: Obec Strachotín v nákladu 340 výtisků.
Grafická úprava: Obecní úřad Strachotín Tisk: Tiskárna Brázda Hodonín.

