Strachotínský zpravodaj
Občasník 1/2014

Evidenční číslo MK ČR E 20249, počet 340 výtisků

Vážení a milí spoluobčané,
první zpravodaj roku 2014 Vám přináší přehled uplynulých kulturních, sportovních a jiných akcí, které
se odehrály od ledna tohoto roku. Předpokládám, že další vydání zpravodaje nás čeká po komunálních
volbách, které jsou vyhlášeny na 10. – 11. října 2014. Jelikož je to poslední zpravodaj, který vydávám,
chci touto cestou poděkovat všem za podporu, pomoc a snahu posunout obec dále a zastupitelům
za dosavadní obětavou práci.
Přeji Vám všem krásné letní prázdniny plné pohody a sluníčka. Loučím se s Vámi s heslem
,,S úsměvem jde všechno líp“.
Bc.Lucie Danihelová DiS., starostka

6.června oslavila životní jubileum 100. let
paní Anna Sedláčková, která se tak stala
nejstarší občankou obce.

V květnu byla v rámci přípravy Bobří naučné
stezky na Saulokně umístěna lávka.
Děkujeme firmě Amako spol. s.r.o. za perfektní
spolupráci.

25.června na zasedání zastupitelstva obce proběhl 3.ročník ocenění dětí.

Bc.Lucie Danihelová, Dis.

Komise
Komise pro seniory

Komise organizovala v sobotu 8.3.2014 v sále Obecního
úřadu ve Strachotíně koncert dechové hudby s lidovým
vypravěčem. K poslechu i tanci zahrála slovácká dechová
hudba ROZMARÝNKA Roberta Koníčka z Vlčnova.
S kapelou vystoupil lidový vypravěč Slávek Kubík z Veselí nad Moravou, který nás pobavil mluveným slovem
humorně laděným. Rozmarýnka posluchače potěšila krásnou slováckou písničkou z repertoáru známých dechovek:
Za tú horů, Vínečko bílé, Skleničko ty skleněná, Když
jsem šel z Hradišťa....
Zaplněný sál opakovaně potleskem odměňoval výkony kapely i jejich sólistů.
Celé odpoledne proběhlo v krásné sváteční náladě a jistě zůstane také v naší paměti.

A nemohu jinak, než v závěru jménem Komise pro seniory poděkovat všem za bohatou
účast. Sál zaplnilo téměř 90 lidí.
Děkuji také členům komise za organizaci koncertu.
Hana Pospíchalová
OBLÍBENÉ BOLERADICE
V neděli 16. března pořádala Komise pro seniory výlet do Boleradického divadla na představení
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy. Autobus byl opět plně obsazený, za což jsme
velmi rádi a o to raději budeme v této kulturní aktivitě pokračovat! Věříme, že všichni "účastníci
divadelního zájezdu" si nedělní odpoledne příjemně užili, prožili, odpočinuli si i se zasmáli.

....... Nehráli jsme vám
jen pro pobavení co vás to lidi, napadlo ?
Divadlo, život což to jedno není?
Život je přece taky divadlo.
A jako fraška
je i život krátký,
v mžiku tě zdobí starce vous.
Zahoďme proto
nenávist a hádky,
podrazy, faleš, šarvátky a zmatky,
a kdo je proti - ať jde do Paďous !!!.........
(autor hry Zdeněk Kozák)
Danuše Knápková
JARNÍ KERAMIKA
Jarní měsíce patřily k velikonočním přípravám. Komise pro seniory tradičně pořádala keramické
tvořeníčko a krásné výrobky určitě pomohly příjemnou velikonoční atmosféru vytvořit. DK

Kulturní komise
15.března se konal Maškarní ples, který byl zpestřený 4 vystoupeními Spolku elegantních dam.
Dámy předvedly předtančení v krinolínách, přehlídku kostýmů 19.století, přehlídku historického
spodního prádla a kankán. Tři nejhezčí masky
byly oceněny. 1. místo mimozemšťané.

23.března následoval ve spolupráci s mateřskou školkou dětský maškarní ples. O zábavu se postaral klaun. Prvním rokem byla vyhlášena soutěž O strachotínský koblížek. Komise měla těžké rozhodování, hodnotila vůni, chuť, tvar, náplň…….soutěž vyhrála babička Adrianky Stehlíkové.

19.dubna nás navštívil pan Antonín Vojtek se svojí výstavou s názvem Návrat do Strachotína.

30.dubna proběhlo ve spolupráci s SDH Strachotín tradiční pálení čarodějnic, které se protáhly
do pozdních hodin. Prvním rokem byla postavena velká vatra pro upálení čarodějnice. Pro děti byly
připraveny soutěže ve stylu Harryho Pottera. Děti si mohly zahrát famfrpál, prolézt Aragogovou
pavučinou, najít klíč k tajemné komnatě či kámen mudrců…..

3.května proběhlo vítání občánků.

11.května proběhl ve spolupráci s mateřskou školkou Den matek. Vystoupily děti z MŠ, které ukázaly jak umí zpívat, tančit, hrát na flétnu a jak jim jdou začátky angličtiny. Taneční vystoupení
předvedla děvčata ve složení, Eliška Mikáčová, Viktorie Hájková, Viktorie Kunická, Gabriela Bohatá, Karolína Karpíšková, Nikola Jedličková a Sára Řezáčová, které předvedly tanec 60.let TWIST
a kankán. Na hudební nástroj harfu zahrála slečna Štěpánková z Hustopečí, na klávesy Lukáš Sasínek, na akordeon Nela Pekaříková a sourozenci Zeinerovi s kamarádem. Byla připravena výstava
maminek a názvem Poznáváš se maminko? Děti kreslily své maminky ve školce a na obecním úřadě. Závěr odpoledne zpestřil Karel Gott revival Morava, který maminkám zazpíval.
Děkuji mateřské školce za krásné vystoupení a všem co se na přípravě tohoto dne podíleli.

22.června bylo v parčíku u obecního úřadu a v mateřské škole připraveno dětské odpoledne plné
her, které byly nazvané Letem světem. Každý úkol představoval jednu zemi. Děti mohly navštívit
Norsko, kde chytaly ryby, Brazílii, kde se kopala fotbalová penalta, v Monaku se mohly svézt na
čtyřkolce, ve Francii postavit Eiffelovu věž, v Itálii si navlékaly těstovinové korálky, v Holandsku
vyráběly tulipány, v Egyptě hledaly v písku Faraonův poklad, v Austrálii skákaly v pytli, ve Vietnamu třídily rýži, v Keni nosily vodu na hlavě na africký způsob, v Řecku si zkusily olympijský
běh, v České republice skládaly puzzle s českými hrady a zámky, v Ahghánistánu házely děti granátem, na Ukrajině si zkusily zastřílet a v Karibiku hledaly ztracenou perlu. Během odpoledne se děti
mohly vyfotit s dráčkem Mráčkem, který dětem rozdával ,,hopskuličky“. Závěr dne ukončily historické hry a představení historických soubojů.
Všem co se na přípravě dětského dne podíleli děkuji.

Lucie Danihelová

Armáda na dětském dnu
Na dětském dnu letos přibylo stanoviště Armády
ČR, sice jen v lehkých
disciplínách, ale pro mnohé účastníky mladšího
věku neznámé. Hod granátem zvládli i ti nejmenší, a
kupodivu se za své výkony
vůbec nemusely stydět
děvčata. Ale jak nasadit
masku a pláštěnku chemické ochrany byl již oříšek k zamyšlení jak do
toho....zde vítězili rodiče,
vzpomínky na měření tváří
pro výběr správné velikosti masky a závody jak rychle v ni
opustit školu a seřadit se na přilehlém školním dvoře, nelze
zapomenout. Naštěstí šlo jen o nostalgii a seznámeni s výstroji, kterou snad nikdy naostro nebudeme potřebovat.
Gutmanová Jarmila
Co nás čeká:
1. – 3. srpna tradiční krojované hody. V pátek od 17:00 ruční stavění máje, večer diskotéka, hraje
DJ Kelča. 2.8. zvaní na hody, večerní zábava, hraje DH Ištvánci. 3.8. odpolední posezení pod májou
a večerní zábava, hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka. Kolotoče budou umístěny tradičně na
ulici Osvobození a nově i v areálu před Vinopou na ulici Sklepní, kde budou adrenalinovější kolotoče.
Bližší informace vždy na plakátech.

Spolky
Rybáři
24. – 25.května proběhly rybářské závody dětí a dospělých.

Myslivci
Myslivecké sdružení Strachotín navázalo v letech 2012-2013
na předcházející období beze změn v členské základně. Na
výroční schůzi proběhla volba výboru a bylo odsouhlasen
návrh na přijetí nových adeptů z mladších zájemců. Bohužel
nabídka pro děti a mládež, zřízení a vedení kroužku mladého
myslivce, pro nezájem nebyla uskutečněna.
I z tohoto důvodu je plánována malá naučná stezka či spíše
koutek, který bude zřízen po dokončení skladu krmiva
v přilehlém prostoru, a na dni dětí myslivci zaujali mládež
střelbou ze vzduchových pistolí. Je potřebné mládež přitáhnout nenásilnou formou.
To, že myslivost není jen o lovu, ale i o ochraně přírodního bohatství, myslivci ve spolupráci s obecním úřadem dokazují účastí na akcích čištění okolí obce od odpadů, vysazováním nových porostů,
čištěním a udržováním přírodních zdrojů vody.
Hlavní náplní však zůstává lov zvěře a péče o ní. Bohatý výřad po lovu je odrazem práce a starostlivosti myslivce po celý rok.

Jak se střílí o dětském dnu
Rok se s rokem sešel a opět je zde období plodnosti, mláďat a přírůstků v přírodě. Pro myslivce je to čas radostí, ale
i starostí Balzámem pro oko i duši každého milovníka přírody je zcela jistě pohled do kraje, kde se ve stínu stromoví
dožaduje mateřského mléka srnče, mladí ušáci pobíhají po
poli a přes cestu si to horem pádem za slepičkou štrádují
koroptvičky či křepelky. Stojíte v ječmenném poli, dlaněmi
hladíte dozrávající klasy, a myslíte na to, aby napáječky
byly plné vody, aby lišky nedělaly mnoho škody, aby zatoulaný pes, který utekl pod záminkou se jen tak trochu proběhnout, nestrhl srnčí, aby kolegové myslivci
stihli
včas
poopravovat
zimou
poničené
zásypy...............
Myslivost se dříve dědila v rodinách, otec předával zkušenosti synům, učil je nejen pravidlům, zákonům, vnímat přírodu všemi smysly, ale také držet a umět zacházet se zbraní. V dnešní době staří nimrodi bohužel vymírají bez nástupců, zbraně se prodávají, o výkon myslivosti klesl zájem i z důvodu
větší pracovní vytíženosti a finanční náročnosti. Proto se i myslivci v naší obci snaží aspoň malými
ukázkami střelby a výkladu o loveckých zbraních v rámci účasti na dětském dnu probudit zájem
o tohoto rádoby koníčka...

Gutmanová Jarmila

Mladí hasiči
Po zimním období v tělocvičnách a halách všichni přivítali trénování venku. Mladé hasiče čekala
okresní soutěž ve všech disciplínách a řada dalších závodů. Okresní kolo hry Plamen dopadlo výborně. Mladší družstvo si udrželo 3. místo a starší družstvo získalo 2.místo.

Všechny disciplíny vyžadují rychlost, zručnost, postřeh a soustředění. Není jednoduché spojit všechno dohromady. Takže všechny získané medaile jsou velmi zasloužené. Nejvíce si ceníme medailí,
kdy malý závodník nastoupí na start přes žaludeční potíže nebo starší závodník s rukou v ortéze a dají
do toho všechno…..
Tvrdonice – požární útok+štafeta CTIF - mladší 3.místo
Poštorná – požární útok+štafeta - mladší 3.místo, starší 3.místo

Novosedly – požární útok - mladší 2.místo
Šitbořice – nejlepší dosažený čas mladšího družstva v požárním útoku v celé sezóně
čas 16,67 – požární útok+štafeta - 1.místo, starší 3.místo
V dubnu se mladí hasiči sešli i s rodiči na malé oslavě, kde bylo mladým hasičům předáno ocenění
starosty sboru za výbornou reprezentaci v uzlové lize okresu Vyškov (2.místo), odznaky odborností
další ocenění za příkladnou činnost. S dortem a šampusem (dětským) jsme vše řádně oslavili.

K výročí 150 let založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů proběhla v hasičské zbrojnici výstava
historického náčiní a historických fotografií. Nechyběla
současná hasičská technika ani staré historické stříkačky.
Při této příležitosti byli hasiči oceněni Okresním sdružením hasičů ČMS za jejich práci.

Příprava „čarodějnic“ 30.4. byla pro hasiče
příjemná činnost, počasí přálo a akce se
zdařila.

5.června přišla na návštěvu do hasičské zbrojnice
mateřská škola. Dětem byla předvedena hasičská
technika, zásahový oblek, dýchací přístroj, vyzkoušely si hasičskou helmu, naučily se jak přivolat pomoc, seznámily se s vysílačkami, do kterých mluvily, poznávaly obrázky a mnoho dalšího. A jaká by
to byla prohlídka bez stříkání? Ještěže svítilo sluníčko a bylo teplo.
Čas však ubíhal velmi rychle a děti musely na oběd.

Bylo to krásné, milé dopoledne.
Hasiči přes časové vytížení dali dohromady
své soutěžní družstvo a odjeli si zasoutěžit na
okrskovou soutěž v Horních Bojanovicích.
Jejich výkon mezi mladšími závodníky byl
fascinující a vynikající a přivezli si 3.místo.

Konec školního roku a hlavně hasičské sezóny
jsme tradičně oslavili v hasičce. Po předání hasičského vysvědčení se rozjela zábava tentokrát
na téma „Z pohádky do pohádky“.
VEDOUCÍ KROUŽKU DĚKUJÍ RODIČŮM ZA
VELMI MILÉ PŘEKVAPENÍ

Ještě jsme stihli výlet do ZOO Lešná, kde jsme byli
moc rádi, jakou máme fyzičku z trénování. Projít
celou zahradu a pak strávit odpoledne v lanovém
centru, to vyžadovalo hodně síly a energie.
I když……..děti neutaháte.
Přejeme všem krásné prázdniny.

Dana Murínová

Sokol Strachotín
V sobotu 14. června skončil soutěžní ročníku 2013-14. TJ Sokol Strachotín měl opět zastoupení
ve třech kategoriích. Přehled o tom, jak si vedla jednotlivá mužstva, byl následující:
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je okresní přebor starších základen. O mužstvo se
staral jako trenér Patrik Franc. Soutěž probíhala turnajovým způsobem, kdy vždy jedno mužstvo hostí
tři soupeře. Postupně se pak utká každé mužstvo s každým. Mladoši se už sehráli a již dokázali
vzdorovat svým soupeřům. Na své konto si kluci připsali i několik skalpů svých soků, sláva jim.
Další kategorií byl okresní přebor starších žáků. Po loňské veleúspešné sezóně, odešly největší opory
do vyšších kategorií. Proto byl letošní rok spíš o stabilizaci kádru a zapracování mladších kluků
do sestavy. I tak s konečným součtem 28 bodů obsadili kluci 3. místo, což je určitě velkým
úspěchem. U tohoto mužstva přinesla ovoce práce pánů Jiřího Svobody, Pavla Křiváka ml., Josefa
Bobála
a Libora Knápka. Nejlepším střelcem za sezónu byl se 21 zářezy na pažbě Pavel Křivák
nejml., který byl čtvrtým nejlepším střelcem celé soutěže. Následoval ho David Zámečník s 10
trefami a Jan Bobal s 9. Úspěch je ovšem dílem celého mužstva tak, jak je to vždy u kolektivních her.
Všem tedy patří velká gratulace a poděkování.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

1.

Pohořelice

19

16 2 1

92: 20

50

( 23)

2.

V. Bílovice

19

13 3 3

77: 30

42

( 12)

3.

Strachotín

19

8

4 7

56: 38

28

( 1)

4.

Kobylí

20

5

3 12 45: 93

18

(-12)

5.

Pouzdřany

20

4

2 14 33:101

14

(-16)

6.

Podivín

19

3

4 12 50: 71

13

(-17)

PK (Prav)

První mužstvo se pralo znovu v kalných vodách III.B třídy pod vedením dvojice Stanislav Gréger
a František Stehlík st. Výsledky a výkony byly natolik dobré, že v průběhu jara někteří optimisté
mysleli i na útok na postup. V klíčových zápasech se ovšem ukázala malá vyzrálost našeho mladého
mužstva. Konečné druhé místo je ale krásné. A i proto byl za večerního ticha v neděli občas slyšet
chorál: „TAK JSME DRUZÍ NO A CO“. První místo v bermudském trojúhelníku jsme opět obhájili,
tak můžeme jen pochvalně mručet a plácat kluky po rameni.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body PK (Prav)

1.

Zaječí A

26

19 2 5

84: 35

59

( 20)

2.

Strachotín

26

14 7 5

48: 31

49

( 10)

3.

Nosislav

26

15 1 10 58: 42

46

( 7)

4.

V.Němčice

26

12 9 5

60: 37

45

( 6)

5.

Sok. Pavlov

26

11 8 7

56: 42

41

( 2)

6.

Popice

26

10 9 7

48: 48

39

( 0)

7.

Klobouky

26

10 7 9

60: 43

37

( -2)

8.

V. Hostěrádky

26

10 4 12 35: 47

34

( -5)

9.

Ivaň

26

9

6 11 52: 64

33

( -6)

10.

Brumovice

26

8

6 12 36: 57

30

( -9)

11.

Pouzdřany

26

9

2 15 44: 67

29

(-10)

12.

D.Dunajovice

26

7

3 16 52: 91

24

(-15)

13.

Boleradice

26

6

5 15 47: 54

23

(-16)

14.

Uherčice

26

5

5 16 46: 68

20

(-19)

Střelecky mužstvo táhl Jiřík Langer, který ve svém mlíčňáckém fotbalovém věku obsadil se 17
brankami 6. místo mezi elitními střelci soutěže.
Střelecké kopačky obouval i s 8 trefami Radim Stehlík. Michael Mikáč a Robert Stehlík s pak
zaznamenali 5 úspěšných zásahů.
Začátkem srpna začíná nový ročník 2014-15. Splní hráči koučům jejich velký sen a postoupí zpět
mezi okresní elitu? Nechme se překvapit. Věříme, že nám naši diváci zachovají přízeň.

Vinařský spolek
19.dubna proběhla degustace vín před 1.koštem, který se konal po více jak 20-ti letech 3.května.

Naše školka
V NAŠÍ ŠKOLCE SE NENUDÍME!
Děti z naší školky si zaslouží pochvalu za to, jak
se připravovaly na kroužek anglického jazyka
a kroužek flétny. Proč vedeme děti tímto směrem?
Hudba obohacuje i vzdělává celou osobnost dítěte.
Dítě hudbu prožívá, brouká si, rozlišuje různě
zvuky a obohacuje si tím svůj vnitřní svět. Právě
to bychom se měli snažit v dětech rozvíjet. Hudba

a pohyb v nich probouzí radost a soustředěnost. Tyto složky hodně ovlivňují dětskou psychiku. Hra
na zobcovou flétnu je používána, mimo jiné, i jako terapeutická pomůcka – u dětí zlepšuje dýchací
obtíže. Při hře se děti naučí lépe ovládat svůj dech a pročišťují si dýchací cesty a plíce. Flétna se
doporučuje již od 3 let. Kroužek začíná tak, že se děti nejprve učí dýchat do břicha, používat rty
a jazyk při hře na flétnu a poté se už seznamují s notami a lehkou teoretickou částí v notové osnově.
Dnes už děti umí zahrát jednoduchou písničku podle not i zpaměti.
Stejně jako hudba, tak i cizí jazyk má vliv na vnímání dítěte. Mnozí to chápou jako „zátěž“ pro dítě.
Opak je ale pravdou. Dítě se mnohem lépe přizpůsobí a rychleji si zapamatuje nová slova. Nechceme však jazyk vyučovat, ale pouze dětem nabízíme nové poznatky a to hravou formou. Děti se
s novým jazykem pomalu seznamují. Je ale nutná například správnost výslovnosti. V naší mateřské
škole se děti učí anglickému jazyku formou obrázků a písniček, naučí se základní fráze. Ve škole se
jim pak lehce vybaví něco, co už ve školce slyšely.
Jsme rády, že je o zmíněné kroužky v MŠ zájem a doufáme, že tomu bude i nadále.
Zmíníme také akce, které proběhly v posledních měsících:
V měsíci květnu proběhl Den matek, kde jste
mohli shlédnout dětský muzikál, na který se
děti pilně připravovaly, taneční vystoupení,
dále děti recitovaly básničky, zpívaly písničky
a ukázaly, co se naučily v angličtině a flétničce.
Navštívilo nás loutkové divadlo Horákovi,
které se dětem velmi líbilo. Vždy si z pohádky
odnesou nějaké ponaučení.
Do školky zavítal také kouzelník a naučil děti
různým trikům.
Chtěli bychom vyjádřit poděkování místním
hasičům, kteří pro děti připravili zajímavou
přednášku. Děti si vyzkoušely, co obnáší
hasičská práce, plnily zadané úkoly a moc je to
bavilo.
Krásný začátek léta přeje kolektiv MŠ.

Společenská kronika
Vzpomínka

Narození

Tsvetanovovi Sofia a Plamen 20.12.2013

Pospíchal Jaroslav † 18.1.2014

Fejfušová Eliška

21.12.2013

Mazurová Jiřina

† 13.2.2014

Mikáč Maxim

26.12.2013

Polách Miroslav

† 5.4.2014

Zvěřinová Julie

13.1.2014

Kolářová Anna

† 21.6.2014

Čeman Jaroslav

27.1.2014

Kališ Vítězslav

† 21.6.2014

Matýšková Jana

† 27.6.2014

Jubilea
leden - červenec
Sedláčková Anna 100 let

Bažant Jaroslav 70 let

Benešovská Vlasta 89 let

Drápela Richard 70 let

Krejčí Blažena 89 let

Chvála Josef 70 let

Ondryáš Jan 87 let

Králová Ludmila 70 let

Ondryášová Ludmila 86 let

Bláhová Marie 70 let

Bohatá Marie 86 let

Hrobař Miloslav 70 let

Chaloupková Marie 86 let

Trojan Pavel 70 let

Křiváková Růžena 85 let

Lorenc František 65 let

Malá Bedřiška 80 let

Dubcová Libuše 65 let

Hutrová Markéta 80 let

Zdražilová Milada 65 let

Blachová Marie 75 let

Brzobohatý Karel 65 let

Rathouská Božena 75 let

Gutmanová Helena 65 let

Dobrovolná Lydie 75 let

Langer Jiří 65 let
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Prázdninová příloha

pro děti

