Strachotínský zpravodaj
Občasník

2/2011

Váţení spoluobčané
Chci Vás touto cestou informovat o momentální situaci kolem dokončení kanalizace
v naší obci. Během měsíců března a dubna proběhla tři jednání na tohle téma. A to v Praze,
v Brně a v Hustopečích. Na ministerstvu ţivotního prostředí probíhaly a ještě probíhají
administrativní změny. Proto se v naší věci nic nehýbalo.
Náš projekt se nachází jako první pod čarou v tak zvaném zásobníku. Snaţíme se ho
s pomocí vlivných osobností z tohoto zásobníku vytáhnout. Záleţí to však na mnoha
okolnostech. Například kolik peněz se podaří ušetřit výběrovým řízením na schválených
projektech.
Děláme všechno proto, aby náš projekt byl podpořen a dostal zelenou. Jestli se to
povede, bychom se měli dovědět na sklonku měsíce června aţ začátkem července. Ţádám
proto naše občany o trpělivost.
Pavel Matýšek
starosta

***
Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva dne 19.1.2011
Zastupitelstvo schválilo navýšení úvazku
paní Zvěřinové, směrnici o zadávání a
evidenci veřejných zakázek, poplatek za
odvoz komunálního odpadu (450,- Kč),
ţádosti o pronájmu tří parkovacích míst na
ul. Osvobození.

Zasedání zastupitelstva dne 6.4.2011
Zastupitelstvo schválilo objednání
inţenýrsko-geologického průzkumu na
sesuv břehu v pískovně, odkoupení
pozemku od Mysliveckého sdruţení,
výsadbu 3ks jeřábů na parkoviště u hřbitova,
provedení postřiku kaštanů.

Zasedání zastupitelstva dne 2.3.2011
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok
2011, prodejní cenu stavebního pozemku ve
výši Kč 600,-/m².
Zamítlo pronájem cesty u sklepa PPS Agro
na ulici Sklepní, záměr výstavby bioplynové
stanice v naší obci.

Doplnění žádostí
Protoţe ne všichni občané, kteří podali
ţádost o odkoupení obecních pozemků mají
své ţádosti úplné, je potřeba ve vlastním
zájmu tyto ţádosti doplnit. Jedná se
především o geometrické plány.
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Z obce
Poděkování

Upozornění

Děkujeme touto cestou všem občanům,
kteří vzali výzvu na úklid obce váţně a
účastnili se vyhlášené brigády. Bylo
posbíráno téměř 100 ks pytlů různého
odpadu.

Opakovaně ţádáme občany, aby
neukládali domovní odpad, elektrické
spotřebiče a pneumatiky u stodoly vedle
Hasičské zbrojnice. Veškerý odpad se vozí
do areálu PPS AGRO a.s. v určené dny, tj.

Děkujeme i občanům, kteří nečekali, aţ
jim před jejich domy zametou pracovníci
obce, ale sami si nepořádek po dlouhé zimě
uklidili.

v létě - kaţdá sobota
v zimě - sobota v sudém týdnu

ČOV

9.00 – 12.00

Dopravní značení

Na březnovém zasedání Svazku obcí
bylo schváleno navýšení ceny stočného na

Upozorňujeme řidiče na nové dopravní
značení v ulici Pouzdřanská - zákaz
780,-Kč/osobu/rok
zastavení a stání v obou směrech.
Svazek má také svou e-mailovou adresu, Vyuţívejte proto maximálně nově
vybudované parkoviště u hřbitovní zdi.
na kterou můţete zasílat své dotazy a
Nové značení je také na ulicích Polní a
připomínky ke kanalizaci
Pod Vinohrady – obytná zóna.
dsopps@email.cz

Komise pro informovanost občanů
Naše komise letos vydává nové netradiční pohlednice ve tvaru hroznu. Budou ve dvojím
provedení s 26 fotografiemi zajímavých míst obce.
Také jsme nechali vydat turistické vizitky s fotkou naší obce a objednali i turistické deníky. Je
to sluţba pro rekreanty, kteří tyto vizitky sbírají, aby si připomněli místa, která navštívili.
Pohlednice i turistické vizitky s deníky budou k prodeji na obecním úřadě.
Od března jsou v provozu nové internetové stránky obce. Občané se mohou seznámit
s aktuálním děním v obci, nalézt důleţitá telefonní čísla a informace, i přispět vlastními
fotografiemi. Více naleznete na www.strachotin.cz.

Vesnice roku
Nedávno jste našli ve svých schránkách letáček s názvem “Vesnice roku“. Byli jste zde
seznámeni s podmínkami soutěţe. Vyhlašovatelem této soutěţe je Spolek pro obnovu venkova
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdruţení ČR, Sdruţení místních samospráv
ČR.
Společně s několika členy našich komisí jsme, dle zaslaných podmínek soutěţe,
připravili přihlášku. Ta se skládá z:
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1. Koncepčních dokumentů
2. Společenský ţivot
3. Aktivity občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
6. Občanská vybavenost, inţenýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce
11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěţe) - zde jsme se přihlásili s
rekonstrukcí Hasičské zbrojnice.
Vše se osobně předávalo 26.4.2011 v listinné i elektronické podobě současně se 42
fotografiemi na úřad CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR, pobočka NUTS-jihovýchod,
Brno.
Dne 27.4.2011 nám bylo písemně potvrzeno, ţe přihláška byla řádně převzata a je
zařazena do soutěţe. Nyní budeme očekávat zprávu, kdy se dostaví hodnotitelská komise. O
její návštěvě budete včas informováni.
A záleţí jen na kaţdém z nás, jak Strachotín představíme.
Jaroslava Mikáčová

Tříkrálová sbírka
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší
dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskutečnila jiţ po jedenácté.
Výtěţek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v
regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaţdoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Oblastní charita Břeclav ukončila sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2011 v pondělí 24.
ledna. Výtěţek se zastavil na úctyhodných 1 755 406 Kč, coţ je na Břeclavsku historické
maximum.
Výtěţek bude vyuţit například na tyto záměry:
 Stavební úpravy Nízkoprahového denního centra pro lidi se sociálními a existenčními
problémy. Výměna venkovních stěn (výměna dřevěných nosníků za kovové) a výměna
oken.
 Dobrovolnické krizové centrum pro pomoc při ţivelných katastrofách. Nákup vybavení
pro krizový tým, nábor dobrovolníků, jejich vzdělávání
Naše obec přispěla v akci Tříkrálová sbírka částkou 9 731,- Kč. Zároveň jste přispěli i na
kostel ve Strachotíně částkou 14.924,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.
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Sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké
mnoţství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání
proběhlo v březnu 2011 – rozhodným okamţikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva
uskutečnily jiţ ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u
nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem
1869 začíná období tzv. "moderních sčítání" vyznačujících se dodrţováním hlavních zásad
vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na
sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další
sčítání prováděná aţ do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1. 3.
2001.
Nebudeme se rozepisovat o celostátních statistikách, ale zkusíme se podívat na
statistiku obce – jak mládne či stárne a další.

Vývoj počtu obyvatelstva obce Strachotín

Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Stav
1.1.

Narození Zemřelí

Přistěho- Vystěho- Přírůstek
valí
valí
přirozený

Přírůstek Přírůstek Stav
migrační celkový 31.12.

783
785
786
773
767
759
768
772
777
775
763
772
776
778
795
791
785
781
777

16
20
7
8
5
7
5
8
5
4
10
8
6
12
7
8
3
11
8

7
9
10
11
10
7
4
7
3
4
10
8
5
4
9
7
6
10
11

24
24
17
16
14
19
15
15
9
18
22
17
11
25
13
12
19
13
19

31
34
27
19
17
10
12
11
13
18
13
13
10
16
15
19
20
18
21

9
11
-3
-3
-5
1
1
2
1
8
-2
1
-3
1
-3

-7
-10
-10
-3
-3
9
3
4
-4
9
4
1
9
-2
-7
-1
-5
-2

2
1
-13
-6
-8
9
4
5
-2
9
4
2
17
-4
-6
-4
-4
-5

785
786
773
767
759
768
772
777
775
775
772
776
778
795
791
785
781
777
772

772

9

6

17

15

3

2

5

777

Retrospektirní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu - Strachotín
Rok
Počet
obyv.

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2009 2010
875

974 1127 1049 1010 1004 923

789

813

773

786

787

772

772

777
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Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin k 31.12.2009 a 31.3.2011
Počet obyvatel
celkem

Muži

v tom ve věku
0 - 14 15 - 64

65+

celkem

Ženy

v tom ve věku
0 - 14 15 - 64

65 +

celkem

v tom ve věku
0 - 14

15 - 64

65 +

772

113

559

100

374

56

283

35

398

57

276

65

795

120

555

120

386

50

287

49

409

70

268

71

- RM- (zdroj statistický úřad)

Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči nezaháleli ani v zimním období. Hned v únoru se konalo v Perné tradiční
uzlování. Museli jsme rozhýbat prsty a uzlovali jsme a uzlovali. Nejrychlejší byla Nikola
Dobrovolná, která se dostala na čtvrté místo z 18 dětí. Snaţili se ale všichni.
V březnu jsme vyrazili na stezku odvahy do kurdějovského podzemí. Tmy se nebojí
nikdo, s pavouky je to horší. Nebáli se ani naši tři nováčci.
Začátkem dubna se konal výlet do Brna do jedné z největších hasičských stanic
v republice. Dozvěděli jsme se další nové informace o profesionálních hasičích, viděli jsme
např. hydraulické nůţky, hydraulický rozpínač, termokameru, jak funguje dýchací přístroj s
„bodyguardem“, zaujaly nás světelné „puky“, zajišťující bezpečnost na silnici a jiné zajímavé
věci. Nejlepší ovšem bylo závěrečné stříkání víceúčelovou proudnicí.
Děti se zúčastnily úklidu hasičské zbrojnice a hlavně jejího okolí. Moc jim děkujeme a
chválíme za jejich přístup.
Další dny se budou hasičata věnovat tréninkům na přicházející sezónu.
Sezónu začínají i Čvachtické paní, začne zase pořádná čvachtačka ve studené vodě.
SBĚR STARÉHO ŢELEZA SE USKUTEČNÍ ZAČÁTKEM KVĚTNA. Datum bude
upřesněno rozhlasem.
Ivan Murín
Naši hasiči také v dubnu zasahovali u ekologické havárie v pískovně. Někdo hodil
kanystr s olejem do místního „jezírka“. Hrozilo znečištění spodní vody. Společně
s hustopečskými hasiči olejovou skvrnu úspěšně zlikvidovali.
-RM-

Myslivecké sdružení
Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok. V ovzduší i na teploměrech je znát příchod
jara, skřivánci vysoko v povětří ohlašují definitivní poráţku paní Zimy. Myslivcům ubude
loveckých příleţitostí, protoţe jaro je obdobím březosti a kladení mláďat. Naopak jim přibude
starost o krmná zařízení, musí odstranit zbytky krmiva, provést asanaci. Kaţdoročně se
rozběhnou ve stanovený den do honitby, aby provedli sčítání zvěře a zároveň zkontrolovali
aspoň okem zdravotní stav zvěře. Letos, dne 05.03.2011, proběhlo sčítání s výsledkem:
spárkatá 35 kusů, zajíc 150 kusů, baţant 190 kusů. V rámci této akce provedli i sběr ohryzuvětví.
Krásné počasí prospívá nejen lidem, ale i zvěři, která je po zimě zesláblá, a snadněji
podlehne volně pobíhajícím pejskům, kterým je od přírody dán pud lovce a vydají se s menším
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či větším zájmem za zvěří do polí. Proto i touto cestou prosí všichni členové mysliveckého
sdruţení občany o dodrţování klidu v honitbě a ţádají, aby si majitelé své pejsky ohlídali.
Gutmanová Jarmila

Mateřská škola
Dobré ráno, dobrý den,
slunce sviť nám za oknem.
Vzbuď paprskem travičku,
na zahrádce kytičku.
Zimy máme všichni dost,
jaro je tu pro radost.
Jaro jsme všichni přivítali s velkým nadšením. Pokud nám to počasí umoţní, trávíme
většinu času na naší krásné zahradě. V současné době se připravujeme na vystoupení pro
maminky, nacvičujeme písničky a básničky, abychom maminkám k jejich svátku udělali velkou
radost.
Uţ si všichni začneme chystat masky na školkový karneval, který bude koncem května.
V červnu jedeme do Lednice na výlet a budeme se také loučit s předškoláky. Na jejich místo
nastoupí nové dětičky, kterým přejeme, aby se jim ve školce líbilo. Všichni se na ně těšíme a
doufáme, ţe si najdou nové kamarády.
Iveta Strbáčková, učitelka MŠ

ZŠ Dolní Věstonice
Se začátkem nového kalendářního roku začíná vlastně i nový školní rok. V polovině
ledna letošního roku 2011 proběhl na naší ZŠ v Dolních Věstonicích zápis budoucích prvňáčků.
Většinou všechny tyto děti naši školu jiţ znají ze "Dne otevřených dveří pro MŠ". A tak dovolte,
abych přivítala a popřála hodně úspěchů Nikolce Klusákové, Lukáškovi Sasínkovi a Ondříčkovi
Brzobohatému.
AŤ JE CELÝ 2011/2012 ŠKOLNÍ ROK - JEN ZDAŘILÝ A SPOKOJENÝ KROK!"
Danuše Knápková

VII.Sokolský ples

Maškarní ples pro dospělé

Dne 5.2.2011 fotbalisté pořádali jiţ
VII. Sokolský ples. Ani kvalitní muzika v
podobě dechové hudby Túfaranka a ani
bohatá tombola nevylákala občany ze svých
domovů v takovém počtu, v jakém jsme byli
z dřívějška zvyklí. Pobavit se přišlo necelých
160 osob.

Maškarní ples pro dospělé
zorganizovali hasiči a zastupitelé 12.3.2011.
Kdo se chtěl pobavit a vydovádět, ten přišel
a byli to vesměs ti stejní. První místo si
zajistili páni prezidentové Obama s Havlem
(David Stehlík a Jiří Langer), druhé místo
banda loupeţníků (Iva Maderová, Irena
Nováčková, Jana Knápková, Jaroslava
Mikáčová, Jana Maděrová a Marcela
Podešvová). Na třetím místě zabodovali
“Tyroláci” (Josef Knápek, Miroslav Řehák st.
a Miroslav Řehák ml.). K tanci hrála "tři na
tři" skupina Šiška z Vracova.
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Nedovolte mozku stárnout!

Keramické odpoledne

Komise pro seniory Strachotín ve
spolupráci s Centrem celoţivotního
vzdělávání Hustopeče pořádali 14.3.2011 v
rámci Národního týdne trénování paměti
osvětovou přednášku “NEDOVOLTE
MOZKU STÁRNOUT! aneb jak si můţete
zapamatovat v 18 i 80 letech!”. Sešla se
skupinka asi 30 ţen, kterým byly prozrazeny
různé fígle. Například jak si v krátkém
časovém limitu zapamatovat co nejvíce
předmětů, které se po zakrytí musely
všechny vyjmenovat.

Danuše Knápková z komise pro
seniory Strachotín připravila pro zájemce
všech věkových kategorií KERAMICKÉ
ODPOLEDNE, dne 2.4.2011 na OÚ. Hlínu a
náčiní zajistila s Ivou Maderovou ze ZŠ Dolní
Věstonice a obě nám odborně radily, jak na
to. Pro mnohé to byla první zkušenost s
keramickou hlínou, ale i tak byly výrobky
velmi zdařilé.
27.4.2011 si kaţdý svoje vypálené
výrobky naglazoval v ZŠ Dolní Věstonice. Po
opětovném vypálení budou k shlédnutí na
výstavce ke Dni matek.

Babinec
V únoru letošního roku vystavovaly
členky „Babince“ v knihovně v Hustopečích
své výtvory. Výstava měla tak velký úspěch,
ţe naše pletařky učily v kurzu „Pletení
z papíru“ své hustopečské kolegyně. Ohlasy
a fotky jsou na webových stránkách obce.

Plánované kulturní akce
13.5.v 16.00 hod – Moţnosti sociálních
sluţeb – přednáška pro seniory
8.5. – Den matek
4.6. – Den dětí

"Jaro pod Pálavou"
Víkend 16.-17. dubna t.r. patřil k víkendům zcela výjimečným. V naší obci proběhl šestý
ročník Festivalu otevřených sklepů, který jiţ třetím rokem pořádá Nadace Partnerství Brno - lidé
a příroda.
Obce Dolní a Horní Věstonice, Pavlov, Popice (včetně Gotbergu a Sonbergu ) a Strachotín
otevřely 28 sklepů. Naši obec reprezentovalo pět vinařů či vinařských firem. PPS Agro, Jova Zůl, s.r.o., Ing. Petr Adamec - Vinařství Palávius, Ing. Josef Knápek a František Knápek.
Jiţ několik týdnů před vypuknutím akce bylo vyprodáno asi 1 650 vstupenek. A věřme, ţe
více neţ polovina turistů prošla i naší obcí. Zcela jistě je pozitivně naladilo příznivé počasí.
Určitě je okouzlila krajina Strachotína a především Sklepní ulice. A zcela zásadně je překvapila i
kvalita, chuť a vůně místních vín. Návštěvníci ze všech moţných míst České republiky i ze
Slovenska kultivovaně procházeli otevřenými sklípky a velmi často znalecky hodnotili ochutnané
vzorky vín. Spoustu vína i nakoupili a rozvezli jako skvělou reklamu pro naši obec Strachotín.
Myslím, ţe celou akci můţeme hodnotit jako zdařilou, organizačně dobře zvládnutou a
věřím, ţe také jako "první" ze všech následujících.
Ing. Josef Knápek
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Zajímavost
Dobrý den,
máte štěstí – to, co jste našel, je mutace kruštíku (Epipactis), která ztratila chlorofyl. Protoţe
zemní orchideje, mezi které právě kruštík patří, jsou z části vyţivovány půdními houbami, můţe
tyto rostlina přeţít. Jedná se o zajímavou, vzácně se vyskytující odchylku. Moţná byste mohl
kontaktovat CHKO Pálava, aby nález zdokumentovali.
S pozdravem
Pavel Sekerka,kurátor, Botanická zahrada hl.m. Prahy
Komu pan Sekerka odpovídal? Pan Řehák Josef, při svých toulkách přírodou v okolí
obce, našel tuto rostlinku, a protoţe si nebyl jistý kam ji zařadit, poţádal právě o určení osobu
znalou. Následně poţádal i pracovníky CHKO Pálava o zdokumentování, ale neţ mohli přijet,
těţká mechanizace, která pracovala v úseku na louce za domem pana Chaloupky na těţbě
náletových dřevin, tuto bylinku zničila. Díky pohotovému zachycení na fotoaparát, si ji můţeme
prohlédnout na přiloţených fotkách, a přidat pár informačních vět.
Jedná se o ohroţený druh, který kromě destrukce svých stanovišť můţe být ohroţen
případným sběrem díky výrazné barvě květů. Kruštík patří, jak píše pan kurátor, do čeledi
orchidaceae - vstavačovité , která zahrnuje více neţ 17000 druhů orchidejí a tvoří největší
rostlinnou čeleď na Zemi. Rostou v oblastech s nejrůznějšími klimatickými podmínkami,
počínaje tundrou a konče tropickým lesem. Chybějí pouze v nejsušších pouštích a na polárním
ledu.
Většina druhů mírného pásma jsou zemní orchideje, jejichţ kořeny mohou dobře přijímat
ţiviny jen za přítomnosti určitých hub v půdě. Věděli jste například, ţe slovo orchis, které dalo
celé skupině orchidejí název, znamená v překladu varle? Botanici si totiţ povšimli podobnosti
hlíz některých zemních orchidejí se součástí muţských pohlavních orgánů. A víte, jaká je
pravděpodobnost, ţe v přírodě ze semínka vyroste orchidej? Asi 1:100 000 000. Semena totiţ
vyţadují ke svému vyklíčení přítomnost symbiotické houby, která svými vlákny pronikne dovnitř
semen a začne ho vyţivovat minerálními látkami, vitamíny a cukry.
Děkuji panu Řehákovi za jeho všímavost a ráda bych připojila své přání, aby takových
vzácných nálezů bylo více.
Gutmanová Jarmila

Společenská kronika
V období od ledna do dubna jsme přivítali
na svět:
Holzmannová Hana
Stehlíková Natálie
Serfözö Jozef
***

V období od ledna do dubna jsme se
rozloučili s:
Zálešáková Marie
Stárková Marie
Wenischová Marie

Životní jubilea
Stehlíková Františka – 88 let
Svoboda Jan – 87 let
Mazurová Jiřina – 85 let
Ondryáš Jan – 84 let
Ondryášová Ludmila – 83 let
Křiváková Růţena – 82 let
Klimovič Josef – 82 let
Pajer Jaroslav – 81 let
Pospíchalová Františka – 80 let
Blach Helmut - 75 let
Fiedorová Blaţena – 75 let
Fiala Josef – 70 let
Pavelková Věra – 70 let

Strachotínský zpravodaj
Vydává: Obecní úřad Strachotín jako občasník v nákladu 280 výtisků, neprošlo jazykovou úpravou
Odpovědná osoba: Malá Renata, Komise pro informovanost občanů
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Obrazová příloha

Hasiči v Brně

Keramické odpoledne

Beseda „Nenech mozek stárnout“

Zápis do 1.třídy
(ZŠ Dolní Věstonice)
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Festival otevřených sklepů

Jarní úklid obce

Nález p.Řeháka

Poděkování
ochotnému řidiči
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