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Vážení a milí spoluobčané,
je tu čas vánoční, čas klidu a lásky a také čas druhého vydání zpravodaje.
1.12. proběhlo tradičně na první adventní neděli rozsvěcení vánočního stromu. Program byl letošní rok
pestrý a jsem ráda, že počet účastníků byl obrovský. Vše se podařilo, vše se snědlo, vypilo
a všichni naši vystupující byli úžasní. Věřím, že tradice vánočního rozsvěcování bude zachována
i s nádherným ohňostrojem, protože není nad to vidět v dětských očích jiskřičky údivu a štěstí.
Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli vytvořit kouzelnou atmosféru vánoc.

Oslíci, ovečka a lama
T.Zeinerová a L.Sasínek

Mužáci z Popic
Mateřská školka

D.Tothová z Košic a Š.Zachová

živý Betlém

Přeji všem klidné a pohodové svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce.

Bc.Lucie Danihelová DiS., starostka

Betlémské světlo
Betlémské světlo patří mezi novodobé vánoční zvyky. Tento byl obnoven roku 1986. Pro Betlémské světlo se opět vydají tzv. brněnští skauti, kteří je dopraví do České republiky a vlaky pak rozváží po celé zemi. Bohoslužba, při které přebírají Betlémské světlo, je ve Vídni ve
Votivním kostele.
Co je Betlémské světlo? Dle pověsti ze středověku vyzval římský papež Urban II. v letech 1088-1099 evropské rytíře, aby připravili válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili města Betlém a Jerusalém, která
byla pod držením mohamedánů. Rytíři se nazývali křižáci, dle červeného kříže co nosili na prsou svých oděvů. Jeden z nich měl pravit, že
pokud výpravu přežijí a vrátí se, přinese z Betlémské baziliky plamínek ohně z věčného světla. Rytíř výpravu přežil a při návratu nesl hořící svíci přímo z Betléma.

Do naší vesnice nepřivezou světlo rytíři, ale místní hasiči.
Pro plamínek věčného světla si můžete přijít v sobotu 21.12. od 9:15 k vánočnímu
stromu. S sebou si vezměte lucerničku, aby Vám světýlko neuhaslo!
Lucie Danihelová

Malá obec - velké úspěchy
Mažoretky Lady Stars z Hustopečí jistě znáte. Vystupovaly i v naší obci na Dni matek a Maškarním
bále. A zcela jistě znáte i Katku Adamcovou a Marušku Knápkovou, které s hustopečskými mažoretkami již několik let pilně trénují. Letošní sezónu zakončily obzvlášť úspěšně. Ze srpnového Mistrovství světa v Praze se vrátily s šesti medailemi. Třemi zlatými medailemi obhájily titul "mistra Evropy"
a získaly tím i tři tituly "mistra světa". Maruška Knápková získala v triu juniorek stříbrnou medaili
a titul prvních vícemistryň světa a z téže kategorie si přivezla ještě bronz a titul druhé vícemistryně
světa v sóle.
Mgr. Danuše Knápková

Foto: Maruška Knápková

Komise
Komise pro seniory
V červenci pořádala komise pro seniory - VÝLET DO MIKULOVA do solné jeskyně.
V jeskyni panuje unikátní mikroklima, které je charakteristické výjimečnou bakteriologickou čistotou vzduchu. Kromě záporné ionizace je vzduch v jeskyni obohacen částicemi jódu, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, selenu a bromu, které jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu.

Mikročástečky soli se postupně uvolňují do vzduchu teplem vycházejícím z podlahy a ze stěn. Pobyt v solné jeskyni působí jako prevence a podporuje léčbu některých onemocnění.
V září jsme organizovali výlet do termálních lázní Pasohlávky- v hotelu TERMAL.
Termální bazén Hotelu Termal Mušov je zásobován minerální vodou, která je dle obsahu titrovatelné síry 5,72 mg/l řazena mezi nejsilnější sirné vody v ČR. Minerální voda je charakteristická svou
vysokou
teplotou,
velkou
vydatností
a
téměř
neutrální
hodnotou
pH.
Na základě svého složení příznivě působí na pohybové ústrojí, kardiovaskulární systém, gynekologické orgány a regeneraci kůže. Součástí relaxační místnosti u termálního bazénu je také finská
sauna, kterou můžete využít zdarma.
18.10.2013 Keramické tvořeníčko
Blíží se předvánoční čas. A než nastane ten opravdový pracovní maraton, sešly jsme se v keramické
dílně Základní školy v Dolních Věstonicích. Pravidelně s ní spolupracujeme a využíváme její prostory i keramickou pec při tvoření velikonočních a vánočních keramických výrobků. Námětů je
vždy spousta, fantazii ale i trpělivosti se meze nekladou. Největším napětím je však očekávání na
hotový výrobek. Zvládly jsme již různé techniky, osvojily si postup od modelování, vykrajování,
broušení, burelování až ke glazování nebo užívání sklíček. Někdy nás keramické výrobky nejen
odmění, ale naopak nečekaně překvapí a potěší. A věřte, že tuhletu radost si nenecháváme pro sebe,
potěšíme i naše blízké a nejbližší.

Příjemné a klidné prožití předvánočního času přeje
za Komisi pro seniory Mgr.Danuše Knápková

„KRÁLOVA ŘEČ“ – Mahenovo divadlo Brno
Komise pro seniory pořádá každoročně dvě divadelní
představení. Oblíbeným místem s oblíbenými herci se
pro nás staly Boleradice. V pátek 25. října t.r. jsme
však měli malou premiéru. Uskutečnil se totiž zájezd
do Mahenova divadla v Brně na představení „Králova
řeč“ v hlavní roli s Ladislavem Frejem. Sdílené pocity
z přátelství Bertieho – krále Jiřího VI. a jeho logopeda Lionela Loguea pro nás byly zcela jistě silným

žitkem, který umocnila i nádherná a slavnostní atmosféra samotného divadla.
Těším se na všechny v Boleradicích, kam se určitě rozjedeme v opět hojném počtu na jaře příštího
roku.
Za komisi pro seniory Mgr. Danuše Knápková
12.11 se konal zájezd pro seniory na koupání do termálních lázní
LAA v Rakousku. Laa an der Thaya je jedno z nejznámějších
středoevropských termálních akvaparků. Moderní rakouský lázeňský areál na špičkové úrovni nedaleko hranic s ČR nabízí široké
možnosti relaxace. K dispozici jsou jeden vnitřní a dva venkovní
bazény s termální vodou a jeden bazén na plavání. Saunový svět s
několika druhy saun je také v ceně vstupenky. Krásný výlet byl
pro nás opravdovou relaxací, odpočinkem i zábavou. Na zpáteční
cestě jsme se zastavili v nákupním centru Hofer, kde jsme si mohli nakoupit mikulášské sladkosti a
vánoční dárky.

Připravované akce pro seniory:
-Divadlo Boleradice
-Návštěva solné jeskyně Mikulov
-výroba vánočních ozdob, věnečků, zdobení perníků
-cestovatelská přednáška s panem Mgr.Liborem Stehlíkem
Přesné termíny akcí budou zveřejněny na stránkách obce a vyhlášeny místním rozhlasem.
Hana Pospíchalová

Kulturní komise
Na letošní podzim si Kulturní komise připravila čtyři akce pro děti - Dýniádu, Drakiádu,Vánoční
dílničky a jako každoročně Mikulášskou nadílku. S výrobou pořádného dýňáka byl však problém.
Dýní letos narostlo o něco méně a v menších velikostech. Ale i tak si šikovné děti a rodiče poradili
a přinesli spoustu zajímavých dýňových postaviček a zvířátek. Objevil se zde klokan, sněhulák,
princezna, pejsek a vítězná kočička. Děti soutěžily v různých disciplínach, kreslily a vystřihovaly
různé tvary dýní, které pak také byly oceněny. Všichni se mohli občerstvit připravenými dobrotami
vyrobenými jak jinak než s dýní - různé buchty a dýňové placky.

Hned za 14-dnů jsme se s dětmi opět sešli na místním fotbalovém hřišti a za krásného počasí jsme
společně pouštěli draky. Draci díky dobrému větru stoupali do obrovských výšek a byla radost pozorovat třepetání jejich ocásků na obloze a úsměvy dětí na zemi. Myslím, že i někteří tatínci byli

nadšeni, jak se jim pouštění draků daří. Tato akce probíhala ve spolupráci s naší Mateřskou školou a
tak paní učitelky měly pro děti připravené různé soutěže a aktivity. Nejvíce děti bavilo skládat maxi
puzzle a soutěž "skákání v pytli". Všichni si mohli také vytvořit vlastního draka, kterého si pak odnesli domů. Chtěli bychom poděkovat panu Zdeňku Pelcovi za přípravu teplého a sladkého čaje.

Poprvé jsme letos společně s komisí pro seniory
připravili pro děti Vánoční dílničky. Bylo to velmi
pěkné setkání všech věkových kategorií. Děti si
zdobily vánoční papírové tašky, vyráběly voňavou
kouli z hřebíčků, na malé kulatinky lepily ubrousky
s vánočními motivy /dekupáž/, pekly perníčky a
hned je i ochutnávaly. Z předtištěných tvarů si sestavovaly krabičky, které si nazdobily a do kterých
se vejde nejeden malý dáreček. Velmi voňavým
lákadlem byla i tvorba svíček ze včelích plastů.
Nejprve děti nevěděly jak na to ,ale pod vedením
paní Malé to pak hravě zvládly. Krásnou dekoraci nás naučila paní Říhová, která s dětmi vyráběla
papírové vánoční hvězdy. Nechyběla ani vánoční přáníčka a výroba malých keramických ozdob.
Ostatní ženy vyráběly a zdobily adventní věnce ,svícny a jiné krásné ozdoby na vánoční stůl. Dílničky se nám opravdu povedly. Touto cestou děkuji paní Haně Řehákové, Ivě Maderové, Janě Knápkové, Renatě Malé, Bohunce Sasínkové, Haně Pospíchalové, Stázce Říhové, Andrei Vítkové a
LeoněKarasové.

No a celý rok jsme zakončili Mikulášskou nadílkou, letos ve spolupráci s uměleckou agenturou
CHABI. Mezi děti tak mohl zavítat kouzelník, pohádkové postavičky, čerti a jiná stvoření. Některé
děti přišly v kostýmech čertíků a tak mohla začít pořádná "Čertovská show" plná her a soutěží. Po
pořádném vydovádění si děti zavolaly Mikuláše, kterého doprovodila opravdovská čertice a předala
mu "Knihu hříchů". Mikuláš pak volal jmenovitě děti a předával jim drobné dárečky. Pro všechny
to bylo krásně strávené odpoledne.
Kulturní komise přeje dětem bohatého ježíška a všem občanům krásné Vánoce prožité v kruhu
svých nejbližších.
Jarka Mikáčová

Komise životního prostředí
Brigáda nadšenců na Novomlýnské nádrži se pokusila proměnit aspoň pořádný kus břehu v důstojnou krajinu formou akce Z lidí dobré vůle. V první řadě byl kontaktován státní podnik Povodí s
žádostí o přístup na břehy a klíče od příjezdových bran. Stejně tak jsme oslovili všechny paní starostky a pány starosty z jednotlivých katastrů, do kterých dotčené úseky břehů Dyje 5 zasahují.
Dlužno říci, že u většiny obcí jsme se setkali s velice vstřícným jednáním. Ono totiž není „až tak
složité“ pytle naplnit odpadem, ale co s ním potom dál? Jednoduše koncovkou celé akce muselo být
uložení na sběrné dvory jednotlivých obcí. Po dohodě s obcemi se tedy určila místa svozu a obce
poskytly igelitové pytle. Na různých sociálních sítích od MRK.cz po Facebook proletěla informace
o plánované brigádě jako blesk. Byly připravené podklady map katastrů a vytýčení jednotlivých
zón, s deníčkem plným kontaktů, s poznámkami v plánech úseků. No a přišel den D, sobota ráno
16.11. 2013. Na domluveném místě srazu na parkovišti nedaleko vrat jezera se pomalu začali sjíždět brigádníci, bylo nás cca 25 plus tři děti a jeden pes a to už bylo veselejší a v tomto počtu se dal
udělat kus práce. Je až s podivem, jak důmyslně někteří rybáři umí schovávat odpadky mezi kameny. Nedělám si iluze ani o turistech a s určitostí si troufám tvrdit, že vlny jezera časem přinesou
novou várku odpadu, ale aspoň na nějaký čas se nebudeme muset za Novomlýnskou nádrž stydět.
Na relativně malou skupinku brigádníků se podařilo uklidit hodný kus břehu a to dohromady 6 km v
katastrech obcí Milovice, Pavlov, Strachotín a Šakvice. Co se týče množství odpadu, tak jako jeden
z těch, co pytle nakládali a skládali na určených místech, si troufám počet odhadnout na cca 250
žoků. Více Informací na již zmíněných sociálních sítích. S poděkováním a pozdravem jeden z petkových brigádníků :o)
Gutmanová Jarmila

Spolky
Rybáři
Výlov rybníka
Výměra Strachotínského rybníka je 42ha a hladina napuštěného rybníka, který je napouštěn průsakem z Věstonické nádrže, je 168m nad mořem. Rybník má i napouštěcí zařízení, které se využívá jen
výjimečně. Aby se rybník vypustil, je zapotřebí tuto vodu přečerpat do Novomlýnské nádrže což činí
640215m3.
Vypouští se přibližně 30 dnů ve spolupráci z Povodím Moravy, kteří tuto vodu přečerpávají. Letos se
rybník lovil 27. a 28.11. a bylo sloveno 500q ryb z toho 400q kapra a100q vedlejších ryb jako je
amur, tolstolobik, lín, sumec, štika, candát.

Tyto ryby byly vysazeny do „hlavního“ rybníka a to do Vrkoče u Ivaně, kde dorostou do tržní velikosti. Tyto ryby se tak dostanou na vánoční stůl v roce 2014.
Strachotínský rybník se bude napouštět až na jaře z důvodů údržby a drobných oprav, které se nedají
provádět při napuštěném stavu.
Jan Přibyl

Mladí hasiči
Každý měsíc mají malí hasiči nějakou akci nebo soutěž nebo obojí. I v letních prázdninách jsme se
sešli dvakrát. Při kondiční jízdě hasičského člunu si děti oblékly vesty a vyzkoušely si jak takový
člun sviští po vodě. Naštěstí jsou všichni plavci, ale do vody nikdo nespadl.
Podruhé jsme se sešli v srpnu při stezce odvahy, která je každým rokem strašidelnější. Žádná sranda
plnit úkoly v černočerné tmě pro vodníka, čerta, smrťáka nebo bludičku. Přežili to všichni, i ti nejmenší. A ti byli nejodvážnější. Smrťáka málem „klepla pepka“, když ho všichni uctivě zdravili a ptali
se, co by potřeboval. A vodník se nám naštěstí neutopil.
Malých hasičů přibývá. V září se nám družstva rozrostla. Celkem je v kroužku 23 dětí. Ale kroužek
není jen zábava. Celé září a půl října jsme se museli intenzivně učit a trénovat na první závody. Nováčky to ale neodradilo. Celorepublikovou hru Plamen jsme začali úspěšně. 13.10. ve dvou dílčích
soutěžích, kde se ověřovala rychlost, vytrvalost, síla, zdravověda, střelba, vědomosti v oblasti požární
ochrany, azimut, orientace mapy apod., se mladší družstvo umístilo na 1.místě v závodě požárnické
všestrannosti a na 4. místě ve štafetě dvojic. Tyto disciplíny se bodují a mladší družstvo skončilo
v našem okrese celkově na 3. místě z 19 družstev. Starší družstvo skončilo v obou disciplínách na
1.místech, celkově jsou v okrese na 1. místě ( z 19 družstev) Bude těžké si na jaře tato umístění obhájit.
Jelikož se v říjnu všichni baví dýněmi, ani my jsme neodolali. Namísto dlabaných dýní, kdy všichni
přichází o prsty, jsme zvolili „dýňovou plastiku“ dle fantazie dětí. Akce se povedla a ještě víc náš
dráček Soptík. Je pravda, že ti starší chtěli mořskou pannu, ale kdo ví, co by z toho vzniklo. Tímto
chceme poděkovat všem, kdo přispěli dýní nebo dýněmi.

Halloween nebo dušičky? My to každý rok spojujeme v jedno a vyjde nám prostě strašidelný rej.
2.listopadu jsme se ve strašidelných kostýmech sešli v hasičce a začala oblíbená zábava. Tanec, halloweenské hry, kouzelný lektvar a nikomu se nechtělo domů. Znovu děkujeme všem rodičům, kteří
přispěli občerstvením. Ve strašidlech zmizelo strašidelně rychle.

A po bujarém veselí začínají zase povinnosti.
Po velkém loňském úspěchu ve vyškovském
okrese jsme byli znovu pozváni na Open ligu
v uzlování. V pěti soutěžích na různých místech se opět utká na padesát družstev. Tato
soutěž se řadí k nejtěžším. Děti tady prokazují
postřeh, zručnost, přesnost a hlavně sebeovládání.
První
kolo
proběhlo
16.11.
v Drnovicích. Starší družstvo skončilo na
11.místě. Jejich výkon se dá popsat – pohodička klideček, kam bysme spěchali. Je to ale
velmi dobré umístění. Trumfy mají rošťáci ještě v rukávu. Zato mladší družstvo se úkolu zmocnilo
s vervou a heslem – musíme vyhrát! A taky že ano. Skončili na 2. místě. O jeden jediný přešlap (to je
to ovládání) jim uteklo první místo. Ale to jsme s radostí přenechali soupeřům z Hostěradic. Pohár za
druhé místo nás těší úplně stejně.

Ze schůzek

A že se všichni snaží, za odměnu přišla na akci „Čertovské žertování aneb vtipnější vyhrává“, 5.prosince,
nečekaná návštěva. Mikuláš, čert a anděl. Bylo to pro
všechny velké překvapení, ale děti se nenechali zaskočit (někteří možná trošičku) a chrlili básničku za
básničkou. Vysloužili si za to malou odměnu.
Ve druhém kole Open ligy v uzlování 7.prosince
v Hrušovanech u Brna se podařilo staršímu družstvu postoupit z 11.místa na
4.místo, mladší se stále drží na 2.místě. (z 53 družstev).V soutěži
jednotlivců naši malí strachotíňáci vybrali všechny medaile - 1.místo
– Nikola Jedličková, 2. místo – Radim Dobrovolný a 3.místo – Viktorie Hájková. V první desítce skončila i Karolína Karpíšková na
7.místě. Šikulové!!
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.
Dana Murínová

Komise, která rozhodne o vašem vítězství,
bude složena z mladých hasičů,
kteří ohodnotí všechny domy ve čtvrtek 19.12.2013
První tři místa budou ohodnocena milou cenou pro radost
Výsledky soutěže se dozvíte 21.12.2013
(rozhlas, www.sdh-strachotin.cz)

Sokol Strachotín
V neděli 10. listopadu skončila podzimní část soutěžního ročníku 2013-14. Zástupci TJ Sokol Strachotín sváděli se svými soupeři boje ve třech kategoriích.
Nejmladší kategorií, ve které jsme měli zastoupení, je
okresní přebor základen. V této kategorii se nadále

podle zahraničních vzorů neuvádí pořadí mužstev. Soutěž probíhala turnajovým způsobem, kdy vždy
jedno mužstvo hostí tři soupeře. Tentokrát se jednalo o soupeře z Přibic, Nikolčic a Hustopečí. O
mužstvo se staral Patrik Franc, který obklopen svými asistenty odváděl záslužnou práci pro naši kopanou.
Další kategorií byl okresní přebor starších žáků.
Po loňské neopakovatelné sezóně se s mužstvem
rozloučili nejstarší hráči a tahouni mužstva. Tyto
změny se samozřejmě na výsledcích podepsaly.
Ale i tak mužstvo nepropadlo a s bilancí pěti
výher a pěti porážek obsadilo třetí místo tabulky.
Mužstvo šlapalo pod vedením Jiřího Svobody,
Pavla Křiváka ml. a Libora Knápka. Nejlepším
střelcem našeho mužstva byl Pavel Křivák nejml. s 16 brankami. Dále síť soupeřů rozvlnili 7x
David Zámečník, 5x Jan Bobal, 2x Křivák Michael a 1x Eliška Sekaninová. Úspěch je ovšem
dílem celého mančaftu, jak by pravil Fjanta Straka a přidal kýbl tataráku. Všem tedy patří velká gratulace a poděkování.
TABULKA
Rk.
Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Pohořelice

10

9 0 1 58: 12

27

( 12)

2.

V. Bílovice

10

8 1 1 41: 19

25

( 10)

3.

Strachotín

10

5 0 5 31: 21

15

( 0)

4.

Kobylí

10

3 1 6 23: 54

10

( -5)

5.

Podivín

10

2 2 6 25: 37

8

( -7)

6.

Pouzdřany

10

1 0 9 12: 47

3

(-12)

První mužstvo se nadále pralo v kalných vodách III. třídy pod vedením dvojice Stanislav Gréger
a František Stehlík st. S výkony mužstva v podzimní části můžeme být relativně až velmi spokojeni,
co dím i nadšeni. Jen vzpomeňme na zápasy: Velké Hostěrádky – Strachotín 0:3, Strachotín – Pouzdřany 5:0, Zaječí (lídr tabulky) – Strachotín 2:3, Popice – Strachotín 0:4. Přišly ale i ponuré a kalné
neděle, kdy soupeři znesvětili naši posvátnou půdu: Strachotín – Pavlov 1:1, Strachotín - Brumovice
0:2. Nebo i zápas Ivaň – Strachotín 2:1, který mohl klidně kandidovat na titul nejhorší špíl pralesní
ligy. Suma sumárum se naše mužstvo pochlapilo a s bilancí devíti výher, tří remíz a dvou proher obsadilo druhé místo tabulky. Gólově nejvíc přispěl Jiřík Langer, který se 14 trefami do černého obsadil
první místo mezi všemi střelci. Ještě se trefili: 6x Radim Stehlík, 3x Robert Stehlík, 2x Patrik Franc
a Michael Mikáč, 1x Marek Benešovský a Petr Podbřecký. Součet ale nedává 30 gólů z tabulky a tak
ten jeden zbývající napíšeme Liborovi Knápkovi, protože je to předseda a tím pádem za všechno může.

TABULKA
Rk.
Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Zaječí A

14

12 0 2

49: 16

36

( 15)

2.

Strachotín

14

9

3 2

30: 13

30

( 9)

3.

Nosislav

14

9

1 4

32: 22

28

( 7)

4.

V.Němčice

14

7

4 3

33: 16

25

( 4)

5.

Brumovice

14

7

3 4

17: 17

24

( 3)

6.

Ivaň

14

7

2 5

27: 20

23

( 2)

7.

Sok. Pavlov

14

5

4 5

25: 25

19

( -2)

8.

Popice

14

4

6 4

19: 25

18

( -3)

9.

Klobouky

14

5

2 7

21: 25

17

( -4)

10.

V. Hostěrádky

14

5

2 7

21: 27

17

( -4)

11.

Pouzdřany

14

3

2 9

21: 38

11

(-10)

12.

D.Dunajovice

14

3

2 9

26: 50

11

(-10)

13.

Uherčice

14

3

1 10 23: 36

10

(-11)

14.

Boleradice

14

1

4 9

7

(-14)

18: 32

Věřme, že jarní část bude probíhat v podobném
duchu a o postup do okresního přeboru se ještě
popereme.
Naše organizace ve spolupráci s vedením obce
a strachotínskými stárky pořádala první víkend
v srpnu krojované hody. Počasí až na neděli
večer vyšlo výborně.
Návštěvnost byla taky odpovídající. Celkově
lze tuto akci hodnotit za vydařenou.
V zimě nás čeká tradičně již po novém roku
valná hromada a dále výroční 10. společenský
ples, který se bude konat 22.2.2014. Po
sportovní stránce pak zimní fotbalový turnaj v
Žabčicích.
Všem, kdo nám v letošním roce pomáhali, mnohé díky za jejich úsilí a pomoc.
Pěkné vánoční svátky a šťastný nový rok 2014.
Jana Knápková

Naše školka
JAK SE NÁM ŽIJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
První část školního roku utekla tak rychle, že jsme se ani nenadáli a připravujeme se s dětmi na
Vánoce. Vzpomínáme, co jsme všechno zažili, co se nám podařilo, co se nám líbilo a co naopak ne.
Od měsíce září máme v mateřské škole novou paní učitelku, Andreu Vítkovou, DiS., která vede v
mateřské škole kroužek anglického jazyka a hru na flétnu. Do kroužků se zapojila velká část dětí.
Maminky zakoupily dětem flétničky a obecní úřad stojánky na noty.
Děti se seznamují hravou formou se základy cizího jazyka, hraní na hudební nástroj, i s notami. V
letošním roce máme třídu téměř plnou děvčat. Z
počtu 25 dětí je 19 dívek a 6 chlapců.8 dětí je
předškolního věku, proto jsme se od měsíce října
zaměřili na přípravu předškolních dětí na vstup do
základní školy. Hravou formou rozvíjíme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí
nástupu do prvního ročníku Základní školy. K
tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů
číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí. Program pro děti je rozpracován v třídních
plánech, které spolu s paní učitelkou vytváříme. Tak jako každoročně se škola účastní i mimoškolních akcí. Dýňobraní se nám nepodařilo uskutečnit z důvodu špatného počasí, ale pouštění draků
bylo překrásné. Nyní už se chystáme na rozsvěcování vánočního stromu. Připravujeme s dětmi
krátký program na přivítání adventního času a určitě za námi přijde čert s Mikulášem. Navštěvuje
nás také divadlo pro děti z Hodonína, na které se spolu s dětmi všichni těšíme. Rádi bychom poděkovali Obecnímu úřadu ve Strachotíně, který dětem zakoupil novou průlezku, která se stala velmi
oblíbenou. Před Vánocemi vyzdobíme MŠ a přivítáme maminky a další rodinné příslušníky na vánoční besídce.
Rádi bychom všem popřáli příjemné prožití vánočních svátků.

Kolektiv MŠ

Obec Strachotín a vinařská komise
Vás srdečně zve na XI.ročník svěcení mladých vín,
které se uskuteční v pátek 27. prosince
od 17:00 hod.v místním kostele.
Po ukončení mše svaté a svěcení vína
bude následovat od 18:00 v přísálí obecního
úřadu ochutnávka vzorků a posezení u cimbálu.
Občerstvení zajištěno.

Vstupné dobrovolné

Letošní Štědrovečerní půlnoční mše
svatá se bude konat přesně o půlnoci
v místním kostele.

Společenská kronika
Vzpomínka

Narození
Alex Gutman

13.6.2013

Brzobohatý Christian Andrej

9.7.2013

Garford Jason Mikuláš

10.8.2013

Janíčková Stehlíková Emma

30.9.2013

Handlová Ema

12.11.2013

Sedláček Rostislav† 4.11.2013

Jubilea
Vozděková Štěpánka 90 let

červenec - prosinec
Šárková Jaroslava 70 let

Bohatá Marie 85 let

Veselý Jiří 70 let

Chaloupková Marie 85 let

Beránková Jaroslava 70 let

Sigmundová Hedvika 85 let

Handlová Miloslava 70 let

Hutrová Vlasta 80 let

Janák Vlastislav 65 let

Najmanová Bohumila 80 let

Dubcová Božena 65 let

Šmídová Marie 80 let

Brym Josef 65 let

Kincl Milan 75 let

Báborský Vladimír 65 let

Mašín Josef 75 let

Brenková Marie 65 let

Kinclová Anděla 75 let

Stárek Miroslav 65 let

Řezáčová Františka 70 let

Stehlíková Danuše 65 let

Vánoční příloha - Omalovánka pro děti

