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Úvodní slovo starostky

Milí spoluobčané,
pomalu končí další rok a nastává čas vánoční. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke
svátečně prostřenému stolu. Čas, kdy bychom se měli všichni aspoň na chvíli zastavit –
zastavit a vydechnout.
I když nás už v letošním roce dostatečně zastavila nemoc. Všichni
musíme doufat, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými, pracovat a
věnovat se zase svým aktivitám. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého.
Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat všichni po celý příští rok.
Adventní čas prožijte příjemně, v klidu a v pohodě.
Vážení spoluobčané, milé děti přeji vám a vašim blízkým jménem svým i jménem
zastupitelstva obce z celého srdce krásné prožití Vánoc a splnění vašich přání.
V novém roce ať se vás drží pevné zdraví, provází vás štěstí a jste obklopeni láskou svých
blízkých.
Mikáčová Jaroslava
starostka obce

Vánoční čas…..

Adventní čas
První svíce dohořela,
Obloha první vločky z nebe poztrácela.
Rozsvítily se stromy vánoční, přibližují se andělé,
kteří chystají poslat nám zdraví,
a štěstí ze mše půlnoční.
Rozsypou je do naší tváře,
pošlou je do dárku, na který mašle se váže.
Předtím však dohoří ještě tři svíce adventní,
prostoupí krbem domova teplo kůry vánoční.
Hvězda vánoční na stole zpívá,
v našich srdcích taje křehká zima.
Andělé chytnou se za ruce,
vzlétnou v tento nádherný čas
a naplní naše srdce.
Mějme se rádi, vždyť je vánoční čas,
v ozdobách zazní tichý, andělský hlas,
který nás po duši pohladí
a kterému své přání samo srdce prozradí.

Základní škola Dolní Věstonice

Nový školní rok očima ředitele
Tak nám to pěkně začalo. Po jarním „školním půstu“ jsme se všichni těšili, že od 1.září bude škola
zase plná dětí a my učitelé budeme opět předávat našim žákům vědomosti, které potřebují do života.
Jak se dnes moderně říká „face to face,“ tedy přímo „z očí do očí“. Co na tom, že nám při tom bude
překážet rouška nebo respirátor. Hlavně, že budeme zase všichni spolu.
Taky jsme se na to pěkně připravovali. Opravili jsme střechu nad malou přístavbou a vstup do
kuchyně a knihovny, vybudovali nové sběrné místo a už na jaře vyměnili v hlavní budově a družině
všechna okna. Prvňáčkům jsme nachystali zbrusu novou třídu. Paní učitelka Iva Maderová si ji
opravdu vyšperkovala. Nový nábytek, LED osvětlení, korkové nástěnky, nové vestavěné skříně,
magnetické nátěry. Prostě paráda. To se to bude učit!
Společné nadšení nám vydrželo sotva jeden a půl měsíce. A pak se opakoval scénář z jara. Zavřená
škola, dálková výuka a všudypřítomná hrozba onemocnění na covid. A tentokrát zasáhla i naši školu. I
pan ředitel musel do předlouhé karantény, která trvala skoro celý měsíc. Naštěstí díky paní učitelce
Danušce Knápkové a všech ostatních učitelů se i u nás rozjela naplno dálková výuka. Učitelé, děti i
rodiče si brzo zvykli na videokonference a slovo online se dostalo do běžného slovníku všech,
prvňáčky nevyjímaje. Nebylo však všechno bez problémů. Sice jsme podle ankety zjistili, že každý má
doma nějaký ten počítač a všichni se dostanou na internet, ale jak řešit to, že v domácnosti je více
dětí na jeden počítač a kříží se jim videokonference? Nebo, že musí rodiče dostat přednost, protože
z domu pracují na home office? A co s tím, když počítač musí do opravy nebo máte doma samý Apple
a ten s Windows nekomunikuje? Naštěstí jsme dostali tip od paní starostky ze Strachotína Jarmily
Mikáčové a spojili se s neziskovou společností „Potřebnej počítač,“ která nám dala k dispozici pět
počítačů a pomohla vyřešit ty nejpalčivější problémy. Moc jim za to děkujeme a já před nimi poprvé
smekám svůj pomyslný klobouk.
Když jsem tak pozoroval, jak moji učitelé zvládají tu dálkovou výuku, musím smeknout podruhé.
Nemyslete si, není to snadné připravit si takovou videokonferenci nebo vymyslet zajímavou formu
dálkové výuky. Je to mnohem složitější a trvá to více času. A těch nervů, když vám počítač nejde tak,
jak jste to měli nachystané a pořád po vás chce, abyste něco potvrdili, někam klikli, někam se
přihlásili a vy vůbec nevíte kam a proč. Ale všechno se zvládlo.
A ještě jednou musím smeknout. A to před našimi rodiči: „Vůbec to nemáte jednoduché. Zvládnout
chodit do práce, starat se o domácnost, a ještě dávat pozor na to, aby se Vaše děti včas připojily

k videokonferenci nebo si udělaly úkol a v termínu ho odevzdaly.“ A jak to dělali ti, co mají doma dvě
nebo tři děti, to už vůbec nechápu. Takže smekám potřetí.
Teď už se nám zase začíná škola plnit dětmi. Nejprve přišli prvňáci a druháci, ale za chvíli tu budou
postupně všichni. Kdybyste tak mohli vidět oči paní učitelek, jak se na ně těšily. A u dětí to bylo
myslím stejné. Pomalu to rozjedeme na plné obrátky. A co plánujeme na nejbližší týdny? Bohužel se
musíme obejít bez tradičních Vánočních koncertů, besídek a výletů na Vánoční trhy. Nemáme ani
divadla, bruslení a další akce. Sníme o tom, že nás situace v republice pustí po Vánočních prázdninách
plavat nebo lyžovat. A my učitelé se učíme nový systém
dálkové výuky. Dostali jsme na to nové počítače. Je to zvláštní.
Připravujeme se na další vlnu, a přitom všichni doufáme, že
nenastane.
Na závěr Vám všem přeji klidný Advent, veselé Vánoce a hodně
štěstí do nového roku. A taky co nejvíce dobrých zpráv. Třeba
takových, jako mi poslala jedna naše bývalá žákyně. Děkovala,
že jsme ji dobře připravili na střední školu, že se jí tam daří a
ráda na nás vzpomíná. Na úplném konci nám napsala větu:
„Snad Vám to zvedne náladu a podpoří Vás to v téhle současné
nelehké situaci.“ A já doufám, že i Vám někdo napíše něco
podobného, co Vám zvedne náladu a podpoří v téhle nelehké
době. Berte moje povídání jako první takový pokus. Krásné
svátky!
Zbyněk Háder
ředitel ZŠ Dolní Věstonice

Myslivost

Ke společnému posezení jsme se sešli dne 4. července 2020,
abychom odhalili vzpomínkovou desku na všechny myslivce, kteří
nejsou již s námi, a to zároveň se soškou patrona sv. Huberta. Mezi
námi jsme přivítali i čestné hosty – paní Františku Brzobohatou a
Dagmarku Valovou. Zavzpomínali jsme na léta předcházející,
posteskli si nad „koronavirou dobou“, ochutnali vzorky vína i
domácích zákusků, opekli špekáčky ….. na chvíli se zastavili v této
uspěchané době.
Aktivně jsme se zúčastnili i dětského dne – Malování na chodníku ,
během léta jsme rozváželi vodu k zálivce stromků a zeleně v obci i
v okolí, nový mulčovač využili na údržbě v lipové aleji i polní
zelené cestě pod Kolimberkem. V konci léta p. Chaloupka Z. , p.
Gutman P. společně s dalšími dobrovolníky ošetřili výsadbu v lipové aleji a nainstalovali ochranu
proti okusu zvěří na kmeny stromů. Ve větším počtu z řad našich členů jsme 28. října společně
s dalšími dobrovolníky vypomohli obci a vysadili novou alej na ulici Osvobození. V říjnu jsme si
„zahráli na cestáře“ ve formě opravy výmolů v konci ulice Šakvické – u ČOV, jakmile počasí dovolí
chtěli bychom ještě pokračovat v polní cestě ve směru na Sauloknu.
Díky vládním opatřením, přijatým v souvislosti s druhou vlnou pandemie, jsme zrušili plánovaný hon
v prvním termínu. Ve druhém půjdeme pouze v rámci dobrovolnosti na procházku se zaměřením na
škodnou, projdeme revír, zkontrolujeme stav zvěře a rozvoz krmení, které je zajištěno dle rozpisu jako
každý rok. Pokud by měl někdo z řad našich občanů zájem, může s námi společně – za dodržení
rozestupů samozřejmě, na štědrý den vyjít do honitby krmit pro přilepšení zvěři. Stačí v předstihu

kontaktovat hospodáře mysliveckého spolku p. Petra Gutmana nebo jednatelku p. Marcelu
Přikrylovou, kteří by vám poskytli podrobnější informace.
Zároveň prosíme o co nejohleduplnější chování ve volné přírodě ať jste kdekoliv, i zvěř potřebuje
nabrat síly v klidovém režimu a zbytečně nebýt rušena a naháněna pejsky puštěnými „na volno“.
Přejeme všem pohodové prožití svátků vánočních, pod stromečkem to nejcennější – zdraví, a
šťastné vykročení do nového roku 2021.
MS Strachotín

Vinařský spolek Strachotín
Milí přátelé,
Uplynulý rok byl pro mnohé z nás více či méně složitý. Pro vinaře toto období přineslo také nutnost
vyrovnat se s různými omezeními a nepříjemnostmi. Na jaře mnozí řešili výpadek pracovníků zejména
ze Slovenska, kteří jsou najímáni na práce ve vinohradě. Omezení turistiky a s ní spojený prodej vín

přímo ze sklepa zase inspiroval některé vinaře k hledání nových cest a distribučních kanálů, kterými
lze vína nabízet zákazníkům – e-shopy, rozvozy, sociální sítě atd.V důsledku protivirových
opatření v podobě zákazu shromažďování osob jsme nemohli některé veřejné akce uskutečnit. Konaly
se tedy pouze dvě: srpnová pod názvem „Víkendové otevřené sklepy“ a tradiční zářijová „Za
burčákem do Strachotína“. Během obou akcí nám počasí přálo a rádi jsme viděli mezi návštěvníky
známé tváře, které k nám jezdí už roky a mnohdy zdaleka. Co se týče příštího roku, zatím se

neodvažujeme odhadnout, jestli a které námi plánované akce budeme moci uspořádat. Kromě
členských setkání u vínka bychom chtěli opět navázat na Výstavu vín, Otevřené sklepy, burčáky a také
Svěcení mladých vín.
A jak probíhal rok z pohledu vinařů-vinohradníků? Srážek bylo letos víc než dost – skvělá zpráva pro
přírodu, méně už tak pro vinaře. Bylo zapotřebí obezřetnosti v oblasti ochrany révy proti houbovým
chorobám (plísně), jejich infekční tlak byl občas silný. Násada hroznů byla dobrá a doba zrání
korespondovala s odrůdovou charakteristikou, což bylo mnohdy třeba i o 1-2 týdny později než
v předchozích teplých a sušších letech. Slunečné září velmi pomohlo ke zvýšení cukernatosti a rozvoji
aromatických látek v hroznech. Nyní už vinaři soustředí svoji pozornost i řemeslné umění do svých
sklepů, kde vznikají, školí se a zrají nová vína ročníku 2020.
Přejeme vám krásné prožití adventu a vánočních svátků, jejichž kouzlo a pohodu můžete podtrhnout
třeba dobrým strachotínským vínem. Do Nového roku nám všem přejme hlavně zdraví.

Vinařský spolek Strachotín

Hasiči Strachotín
Mladí hasiči Strachotín jsou úspěšní i v době covidové
Tak jako v jarní sezóně, tak i v té podzimní je činnost mladých hasičů výrazně omezena. Byly zrušeny
veškeré závody včetně okresního kola hry Plamen. Ovšem, když naši mladí hasiči nemohou sbírat
medaile na poli sportovním, úspěšně se činí v jiných oblastech. A tak vyměnili hasičské náčiní
za pastelky a zúčastnili se výtvarně-literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020. Této
soutěže s hasičskou tematikou se mohou účastnit nejen mladí hasiči z SDH, ale také mateřské,
základní, střední i speciální a umělecké školy. Soutěží se v několika kategoriích (dle věku). Soutěž je
postupová a nejlepší práce putují do celorepublikového kola. V okresním kole, jež vyhodnocuje
Okresní odborná rada prevence Břeclav a kterého se zúčastnilo téměř 500 soutěžících, získali mladí
hasiči Strachotín
několik krásných umístění. V literární části získala 1. místo Natálie Gajdošová (kategorie L1) a 3.
místo Amélie Pekaříková (kategorie L2). V digitální části zvítězil Samuel Zapletal. A ve výtvarné části
byla úroda největší – v kategorii ZŠ1 získal 1. místo Matyáš Staněk, v kategorii ZŠ2 získala 1. místo
Kateřina Pelcová a 2. místo Martin Vybíral, v kategorii ZŠ3 se na 3. místě umístila Amélie

Pekaříková a v kategorii ZŠ4 jasně zvítězila Viktorie Kunická. Všechna tato díla postoupila do kola
krajského, kde byla také velmi úspěšná. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 2 195 dětí. V literární části
získala 3. místo Amélie Pekaříková. V digitální části získal 2. místo Samuel Zapletal. A ve výtvarné
části jsme také bodovali – v kategorii ZŠ1 získal 3. místo Matyáš Staněk, v kategorii ZŠ2 získal 2.
místo Martin Vybíral a v kategorii ZŠ4 vyhrála Viktorie Kunická, jejíž výkres postoupil
do republikového kola. Výsledky tohoto posledního kola nejsou ještě známy. Výhercům gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů i v dalším ročníku této umělecké soutěže.
SDH Strachotín přeje všem klidný a pohodový vánoční čas plný kouzelných okamžiků a hlavně
zdraví..
za SDH Strachotín Adéla Murínová

STŘÍPKY Z OBCE
Obecní studny
Nebylo mi lhostejné vidět zničené nefunkční studny, které postupně chátraly. Jsou přeci
nejjednodušším způsobem zajištění zdroje podzemní vody určeného pro zálivku veřejného
prostranství, zajištění závlahy u nové výsadby dřevin v obci, stejně tak i pro předzahrádky a záhony
nás všech v obci. Tyto nádherné kamenné stavby jsou dílen našich předků v minulých stoletích.
Bohužel ne všechny byly zachovány, protože hlavně v minulém století došlo pod vlivem propagace
stabilního vodovodního řádu a přebytku pitné vody k jejich zasypání, v horším případě se z nich staly
jímky. Celé generace plnily funkci nenahraditelného zdroje vody pro obyvatele, dobytek, pro závlahu
a ve velké míře byly systematicky rozděleny na každou ulici pro případ blízkého zdroje při hašení
požáru. Studny byly vyčištěny, zbaveny dnového kalu a předmětů zde „ztracených“ v průběhu
historie, a zároveň ponorným čerpadlem průběžně odčerpávána voda pro zjištění přítoku. Jakost
podzemní vody vyhovuje pro užitkovou vodu. K zajištění funkčnosti bylo nutné osadit studny
repasovanými pumpami a opravit vrchní povrch betonového krytu včetně přístupového poklopu . U
pump jsme se rozhodli zachovat původní provedení , tedy ruční pumpy STANDARD pro dopravu
vody z hloubek do 7m, včetně příslušenství a osazení sacího koše. Na pumpách od rozebrání až po
následnou finální montáž – osazení zpět, strávil p. Gutman Petr desítky hodin, navíc cesty pro
zajištění materiálu, vlastní režijní náklady, vše zdarma!!! Pro povrch jsme volili přírodní vzhledpřírodní kamenivo stmelené pryskyřicí, tato technologie zaručuje dlouhodobou životnost a vysokou
odolnost proti povětrnostním vlivům. Odborné zednické práce provedl p. Jaromír Hudeček, a
s výrobou nového krytí vstupních otvorů vyšla vstříc místní firma AMAKO. Věřím, že pumpy zase
nějaké desítky let vydrží, a další generace se bude s obdivem dívat - stejně jako my - do hloubky
krásné kamenné studny s ledovou křišťálovou vodou.

Výstavba v obci
Během letošního roku proběhla plánovaná rekonstrukce chodníku na ulici Osvobození, a to včetně
vybudování zálivku pro zastávku autobusové dopravy a zřízení nového přechodu pro pěší.
Nasvícením pro větší bezpečnost v nočních hodinách byl osazen nový i stávající přechod, zároveň byl
položen i chodník podél dětského hřiště. Z velké části byla akce hrazena z dotačního titulu.
Symbolicky v den státního svátku 28.října dobrovolníci z řad občanů zde vysadili novou alej na místo
původních dřevin. Souběžně s výstavbou proběhla i výměna vodovodní sítě v této části obce, a nyní
pracovníci VAK Břeclav pracují na rekonstrukci vodovodu v ulici Pouzdřanské.

HABÁNEK

Letošní rok nám připravil samá překvapení. Habánek měl spoustu plánů a elánu do zkoušení, děti
pilně zkoušely nové písničky a tance, aby jejich program byl zase o něco lepší a zajímavější. Na jaře
ale přišla první vlna opatření a všechny domluvené akce, na které jsme se tolik těšili, musely být
zrušeny. Soubor nemohl ani vycestovat na tradiční vystoupení za našimi babičkami a dědečky do
Šanova a do Vranovic. Děti do Šanova alespoň nakreslily obrázky a poslaly jim je s velkými pozdravy a
přáním brzkého shledání.

A bylo tu léto. Konečně jsme se mohli začít scházet – hráli jsme si, zpívali a pracovali na přípravě
blížících se vystoupení. Tradiční krojované hody se letos nemohly konat, ale Habánek se vystoupení
nevzdal a 16.8.2020 uspořádal první ročník Letního zpívaní v kostele Svatého Oldřicha s laskavým
svolením římskokatolické farnosti Strachotín. Na pomoc jsme si přizvali Žatecký příležitostní sbor,
který na hudební scéně působí již 26 let a za tuto dobu získal mnoho prestižních ocenění na domácí
půdě i v zahraničí. Oba soubory potěšily své posluchače zajímavým repertoárem a pozitivní ohlasy na
tento koncert byly slyšet ze všech stran. Sbor ze Žatce byl naším vystoupením také upřímně nadšen a
nešetřil slovy chvály, jak jsou děti z našeho Habánku nadané (nebo šikovné??).
Bohužel brzy po prázdninách přišla další omezení a museli jsme své pravidelné zkoušky zrušit. Děti
oplakaly i další vystoupení, včetně akce Tanec a zpěv spojuje nebo vánočního zpívání u rozsvěcování
stromečku. Doufáme, že se současná situace brzy vrátí do normálních kolejí a umožní nám obnovit
pravidelnou činnost Habánku. Moc se na naše malé zpěvačky a zpěváky těšíme.
Všem přejeme pohodou a láskou provoněné vánoce a hlavně buďte zdraví!
Radka Vyskočilová, Simona Čemanová, Lenka Pěničková a Dáša Valová

Kulturní akce

V počátku léta jsme byli natěšení, že je nejhorší za námi a rychle a s úsměvem začneme
dohánět co jsme zmeškali. Bohužel akce jako jsou krojované hody jsme museli zrušit, ale pro
děti proběhlo Kreslení na chodníku a Drakiáda, pro potěšení ze zpěvu Letní zpívání v kostele.
Další plány a termíny jsou momentálně možné vyčíst jedině z „ křišťálové koule“ …… Tak
si navzájem držme pěsti, abychom v příštím roce již byli zase spolu „pod májů“!!

MŠ Strachotín
Během září se děti zadaptovali a našli si kamarády. Babí léto jsme si zpestřili dýňováním. Spolu s
rodiči si vyrobili krásné dýňáčky, kteří vítali děti ráno světýlky u vchodu školky. K podzimu patří i
výlov. Ten jsme si ujít nenechali a děti si ho užili i přes podzimní sychravé počasí. Nezapomněli jsme
ani na svatého Martina. Povídali jsme si o jeho životě, o pranostice, která ke svatému Martinovi patří a
vyrobili jsme si jeho koně. Jelikož je dnešní doba taková, jaká je, karanténa se nevyhnula ani naší
školce. Po jejím skončení na děti čeká upravená školní zahrada. Nové houpačky, skluzavka a lanové
herní prvky. A na jaře se nám na zahradě zazelená nový strom, vinohrad, truhlíky s bylinkami a
vrbičkový domeček.
Za kolektiv MŠ Strachotín Mgr. Kučerová
Výsadba v rámci projektu Sazeničky do školičky – nadace Partnerství

Občanská kronika
Narození od 01.07. – 18.12.2020
1 chlapec : Petr
1 děvče:

Linda

Úmrtí od 01.07. – 18.12.2020
Bláhová Marie

Gutmanová Anna

Staňková Zdeňka

Jiroušová Danuše

Bedřichová Ludmila

Jubilea 01.07.-31.12.2020
Hudečková Ludmila 96 let
Krejčí Blažena

95 let

Burešová Zdeňka

88 let

Hutrová Vlasta

87 let

Najmanová Bohumila 87 let
Mašínová Ludmila

83 let

Kinclová Anděla

82 let

Kincl Milan

82 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“
Paní Martina Pláteníková – Jurková , je stále usměvavá, milá, plná energie, kterou rozdává do okolí
a vtiskává do svého tvoření. Pod její patronací putovali i obrázky do nemocnic a domovů pro seniory,
aby dělaly radost všem, kteří nemohou být z důvodu opatření proti nákaze se svými blízkými.
Společně s dětmi z mateřské školy a Lumpírny zaslali obrázek do soutěže „Voda štětcem a básní“
vyhlášené Povodím Moravy . A mnozí z vás již má určitě doma ručně malovaný hrníček nebo
vyzdobenou blůzku….Sudičky ji u kolébky opravdu nadělily
bohatě ze studnice výtvarného umění i fantazie.
1. Pramení vaše aktivita v tomto směru ze vzdělání, nebo jste
se minula povoláním?
Jsem povoláním zdravotní sestřička, což s kreativním tvořením
nemá moc společného. Dokonce jsem se ve škole kreslení
vždy bála. Když jsem měla kreslit obraz do výtvarné výchovy,
prosila jsem svojí mamku, aby to nakreslila raději ona. To se
zlomilo kolem mých 20 let, kdy jsem se rozhodla, že chci
zkusit něco nového a vybrala si svůj první kurz kreslení.
2. Malba, kresba, keramika, výtvarná činnost všemi směry ...
které z nich je vám nejbližší a proč?
Asi si nedokážu vybrat jen jeden směr -ráda zkouším různé techniky, a když se toho ,,nabažím“,
přejdu k něčemu jinému a po čase se zase vrátím. Chvíli jsem šila dětské knížky, zkusila jsem
enkaustiku (malování horkým voskem na papír), kresbu portrétů aj. ...v současné době mě baví
malovat na keramiku. Jakmile se budu chtít pořádně odreagovat, sáhnu po štětci a pokreslím riflovou
bundu nebo tenisky.
3. Zdrojem nápadů jsou vaše dcery?
Určitě, šít knížky jsem začala právě pro první dceru. Ušila jsem ji velkou kostku plnou aktivit
.Celkově moc ráda pro ně tvořím a často tvoříme společně. Každý rok holky dostanou pod stromeček i
ručně vyrobený dárek. Minulý rok to byl obrovský globus, kam si na suchý zip připevňují zvířátka,
která žijí na jednotlivých kontinentech. A také svítící stůl, kde obkresluji obrázky, nebo zkoumají
rentgeny při hře na doktory. Letos najdou pod stromečkem dřevěné divadlo s papírovými loutkami.
Tímto chci moc děkovat svému manželovi, který mi s dárky pomáhá a ve tvorbě podporuje.
4. Váš dosavadní nej -úspěch? Co vás nejvíce potěšilo?
Za největší úspěch považuji asi kroužek kreslení, který se otevřel v místním dětském centru Lumpírna.
Bohužel jsme stačili díky současné situaci uskutečnit jen pár lekcí, ale moc mě to s dětmi bavilo. Děti
jsou šikovné a mají úžasnou fantazii. Jejich nadšení a radost je pro mě tou největší odměnou.
5. Nemůžete se s dětmi prozatím z důvodu opatření scházet v Lumpírně, co byste jim vzkázala?
Ať kreslí a tvoří doma !! Mohou poprosit rodiče, ať dávají obrázky na facebookové stránky naší
skupinky Lumpírna - kroužky. Ráda se na každý výtvor podívám a je to i inspirace pro další děti. Moc
se na těším.Věřím, že nadcházející rok bude lepší a užijeme si s
dětmi spoustu barevné zábavy!
Děkuji za odpovědi a přeji co nejdřívější otevření Lumpírny!!
Jarmila Gutmanová

Z historie obce
Jak jsem slíbila, zajistila jsem další stránky naší kroniky obce z archivu v Mikulově a přepsala do
čitelné podoby. Opět podotýkám, že jsem neupravovala pravopisné chyby ani sloh. Kurzívou jsem
doplnila v několika případech vysvětlení slovního obratu pro pochopení významu.
Roku 1946 byly zde podruhé konány tradiční hody, dávka (finanční z pokladny) byla 400 Kčs, na
hodech bylo vidět pěkné kroje a pěkné zvyklosti Slovácka. Roku 1946 byl opraven zdejší kostel, který
válečnými událostmi utrpěl. Náklad byl 39 000 Kčs, vápna ke stavbě bylo použito 620 kg.
V témže roce byl ve Strachotíně pojízdný divadelní spolek, který sehrál jednu hru. Roku 1946 bylo na
loukách kolem obce mnoho otavy, obec ztržila za seno 21871 Kčs. V tomto roce konal roční službu
noční hlídač za měsíční plat 300 Kčs. Řídícím učitelem ve Strachotíně byl Emil Šulc, byl zároveň
pokladník obce. V tomto roce byla také ve Strachotíně tak zvaná akce Unra = odprodej a darování
oděvů a konzerv nejvíc z Ameriky, na př. Nákup oděvů stál 430 Kčs – 2 kusy.
Roku 1946 byla opravena střecha velké školy – budovy školní – za 4000 Kčs. Byly nově vyměřené
louky a občané při pracích pomáhali, odměna za den byla 60 Kčs.
Už roku 1946 bylo hlavně od května až do září velké sucho, které bylo ještě větší než roku 1947. Víno
se však vydařilo velmi dobře a mělo velkou cukernatost.
29. a 30. září se konaly v obci jak už bylo řečeno tradiční hody, kde bylo hodně pěkných a barevných
krojů. Je jen málo v obci v nově osidleném pohraničí, kde se zachovaly staré zvyky při hodech, jsou to
obec Strachotín, Březí, Nová Ves u Pohořelic.
Roku 1948 bylo složení MAVNF (místní akční výbor národní fronty) takto :
Předseda :

Frant. Cedivoda

Místopředseda :

Anton. Zálešák

Círk. referent : Josef Hrabec

Kulturní ref. :

Tělových. ref.: Jan Košvica

pro mas.organizace: Frant. Křivánek

Rada žen :

bez funkce: Stárek Václav

Anna Posledníková

Bohumil Pražan

6 členů MAVNF bylo členy KSČ. V tomto akčním výboře NF byly roku 1948 zastoupení :
čsl.strana socialistická, čsl.strana lidová, sportovní klub a jiné organizace.
Roku 1948 mělo 17 osob z obce povolení od obce a od SNB k držení zbraně .
V roce 1948 jednalo se o revizi zbylého statku ve Strachotíně, kde hospodařili ještě Julius Sigmund,
tento měl ještě mimo zbytkový statek 2 domy v Brně a jeho manželka měla obchod.
Za příležitosti volby prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda byly odeslány též z naší obce
pozdravné telegramy do Prahy- Kancelář prezidenta. Tlumočila všem v AVNF srdečné díky a přání
úspěchu v další práci.
Roku 1949 2 občané z naší obce se pokusili o nedovolený přechod hranice, byli však zadrženi a
předáni okresnímu soudu.
V červenci roku 1949 byl poprvé proveden v obci sběr odpadových surovin pro obec : železa,
barevných kovů, papíru, textilu a kostí – tyto suroviny slouží nejvíc průmyslu.
V roce 1949 byla zavedena státní funkce: újezdního tajemníka. Téhož roku 1949 byla ve Strachotíně
ustanovena odbočka svazu přátel SSSR a předsedou byl zvolen uč. Josef Hádlík, tato odbočka měla
předsedu, pokladníka a desítkáře.
Žňové práce roku 1949 hodně narušily časté lijáky a deště, proto byly také všechny schůze odkládány.
Některé poznámky a záznamy pro období 1952-1954 čerpáme z kontrolních záznamů NV, jsou
pokračováním po letech 1945 -1952, které jsme popsali v předešlých listech.
Záznamy 1952
V měsíci srpnu byla slintavka v obci a byla zostřena všechny opatření , zábavy, podniky byly zakázány,
též bohoslužby byly omezeny. V tomto roce bylo už v obci JZD – bylo založeno už v roce 1949. K 18.8.
splinili občané dodávky obilí na 100%. V říjnu byl vyhlášen sběr prázdných makovic na farmaceutické
účely. V srpnu konal se průzkum a rozbor vody ve studních v obci, 3 studně byly uznány jako vadné –
skrz prosak kalné vody z místních zdrojů a též z Dyje. V roce 1952 byla v obci trafika, vedl ji napřed
Josef Malý a poněvadž byl nemocný musel trafiku předat. JZD dostalo materiál pro první pomoc a to
lékárničku a nosítka, tohoto roku byly úrazy při zemědělských pracích četné.
V listopadu 1952 byly sepsány všechny zásoby starého vína v obci, ale kolik hl vína bylo – to záznam
nepoví. V tomto měsíci probíhalo předání půdy a odpisování daní. V roce 1952 pěstovalo se v obci
hodně konopí a bylo také vykupováno., již před 1945 se konopí, len, pažitka, čočka a česnek hodně
v okolí Mikulova pěstovaly. Byl proveden soupis meruněk a švestek, zároveň byl sběr padaných
jablek. K 17.9. slintavka ve Strachotíně zanikla, tato epidemie trvala skoro 2 měsíce. V tomto roce byl
pročištěn les u Strachotína, též proklestěny vrby u Dyje, les byl už hodně zarůstlý. V tomto roce 1952
byl převzat hostinec do správy NV.
Ještě jednou se zmíníme o roku 1952 neboť tento rok je pro nový Strachotín rokem významným…
v tomto roce vstoupila obec , a to na podzim, do Jednotného zemědělského družstva a tímto se stala
celá obec Strachotín socialistickou. Vylíčíme proto události a polní hospodaření podrobně. Rok byl co
do počasí normálním, jarní práce začaly kolem 10/3, pracovalo se na jaře dobře bez rušení, v obci
byly ještě 2 sektory , družstevní a soukromí. Práce byly provedené k ¼ takto: JZD setí na 70%, řez
vinic na 90%, soukromý sektor setí na 40%, řez vinic na 80%. Do sezonních prací hlásilo se dost
dělnických žen a pracovní morálka byla dobrá, odměny se platily a spokojenost byla všeobecná. Po
5/4 nastaly deště, jarní práce byly hodně opožděny, cukrovka se nemohla set pro mokrá pole. K 15/4
byl na 100% zasetý ječmen a oves, též hrachu se selo hodně, ale nemohla býti sázena ještě rajčata.

K 18/4 bylo JZD již hotovo jarními pracemi. Pokulhávali soukromníci neměli ani koně ani traktorů. V
dubnu se sázely brambory , pro teplé počasí k 20/4 se sázela kukuřice. Hodně lidí pěstovali letos
konopí, na 90% určené plochy. K 2/5 byla druhá etapa sázení a setí hotová. Pěstovala se také
čekanka, ale špatně klíčila, a některé plochy musely býti zorány a znovu oseté. V obecním lese letos
bylo hodně trávy, byla prodána pro soukromý sektor. Jednocení cukrovky pokračovalo dobře a od 8/5
polní práce už nebyly rušené deštěm. A jak byly vinice? Zima 1951/2 měla hodně mrazivých dnů a
četné vinné kultury pomrzly někde až na 80% celoobecní na 65%. Jednocení cukrovky bylo hotové již
k 1/6 a přišel čas senoseče, seno bylo pěkné bez prachu od povodňových vod. Rada MNV udělala
opatření, aby se z obce nevyváželo žádné seno a pro dobré zvládnutí žní byla stanovena 3-členná
žňová komise. Žňové práce začaly kolem 10/7, první kosilo družstvo už zralý ječmen. Výnosy obilovin
byly letos pěkné, též rané brambory měly pěkné výnosy. Letos bylo obilí hodně a scházely skladovací
prostory, všechny místnosti ve škole a na MNV byly rezervované pro obilí. Žňové práce se letos
prováděly bez kombajnů, hodně udělali koně. V říjnu už se pracovalo v kukuřici a v bramborách. Na
podzim bylo zase mnoho deště a nebylo otavy… otavu odnesla voda Dyje … Sklizeň cukrovky byla
k 28/10 skoro úplně hotová, nebylo třeba ani směny ani brigád. Jak při žňových pracích tak i
v kampani cukrovky oba sektory pracovaly vzorně a dobře a k 15/11 byl odvoz cukrovky hotový. Oba
sektory, družstevní i soukromý pracovali dobře, a proto soukromí rolníci porozuměli výzvám JZD …
aby také oni vstoupili do družstva a posílili jejich řady… a tak se stalo, že na podzim všichni soukromě
hospodařící rolníci podepsali spontáně přihlášky do JZD… nezůstal žádný stranou….byl to výsledek
cílevědomé práce NV a od 1/11 1952 je celá obec Strachotín socialistická…… a práce pozdní podzimní
už byly společné – celé vesnice. V listopadu ozvali se vinohradníci, byla hluboká orba, vývoz hnoje,
soupis dobytku byl 3 x v roce. Stav dobytka byl dobrý, už bez tbc… bauk ještě ve stájích byl…. /bauk
= strašák, obava/
Záznamy pro rok 1953 – také tento rok platily šatenky, bylo však též dostat volně textilního zbožíšatenky byly zrušené teprve ke konci tohoto roku. Roku 1953 byla ve Strachotíně ustanovena
odbočka Svazarmu -svaz pro spolupráci s armádou, prvním předsedou byl ..(nedopsáno). V únoru
1953 podal MNV prvníí žádost o opravu budovy národního výboru. Dne 24.1. byla celá osada pěkně
ozdobená za příležitosti konference JZD v Mikulově. V březnu řádila v obci slintavka a zase přísná
opatření: zákaz všech veřejných podniků a též zákaz bohoslužeb a kulturních akcí. Tohoto roku bylo
hodně komárů, nebylo možno se zdržovat venku hl. když přišel večer. Komáři byli hubeni různými
chemikáliemi, ale málo to pomáhalo. V obci se též očkovali ovce, asi 5 držitelů a 2x v roce byla vlna
vykupována. V březnu řádily mezi dětmi spalničky a 1. a 2. třída byly uzavřeny na 14 dny. Všichni děti
se však brzo uzdravili. Téhož roku byly schváleny útulek a školka, jež zůstaly na správě MNV. V březnu
bylo prováděno očkování proti tbc (až do roku 1945 byla tbc velmi četně rozšířena mezi
obyvatelstvem hl.německým).V dubnu byl ve Strachotíně mor drůbeže a padly za oběť mnohdy celé
stáje. V červnu byla provedena celostátní peněžní reforma. Poprvé roku 1953 se hlásili dobrovolníci
dárci krve, celkem 10 osob. Jak 1952 tak i letos byl v červnu a v prosinci sběr surovin, hl. železa a
kostí… velmi zde pomáhali školní děti. V hojné míře se ukázala letos mandelinka bramborová ,bylo
zostřeno pátrání po bramb škůdci, byly stanoveny hledací dny a pole poprášena dynocitem (
označení DDT) a jinými chemikáliemi. V roce 1953 se též zhoršila jakost vody ve studních obcí , voda
některých studní byla závadná, některé studně byly opraveny , prosak říční vody z Dyje je zde značný.
Tohoto roku byly některé lesní parcely ještě v držení soukromých osob, v červnu byl sepsán soupis.
Byly též spojeny v jednu celek místní knihovny: obecní a knihovna K. Gottwalda, službu v knihovně
převzala učitelka. Lidová knihovna ve Strachotíně je jedna z nejlepších v okolí a měla též pěknou
propagační nástěnku. Letos začaly podzimní práce už brzo po 1/9 a 8/9 už se sely ozimé směsky.
Předpis kukuřice činil letos pro Strachotín 103 q. V říjnu se konala týdenní směna na cukrovku a
v Lednici byla pěkná výstava hospodářských plodin a z naší obce jel plně obsazený autobus na tuto
výstavu. Letos byly objednány stromky pro výsadbu na veřejných plochách, byly 3 objednávky po 2040 stromků…. Letos bylo i hodně myší, hubili se jak se dalo hl. vykopáním děr. Ořechů se urodilo
velmi mnoho, rozpis byl na 500 kg. V listopadu byla zahájena družstevní škola práce DŠP s poměrnou
účastí 15 -25 osob. Letos bylo i hodně švestek a pálila se hodně a dobrá slivovice…..
Přepsala Jarmila Gutmanová

Farní úřad
Využít své dary
Průběh letošního roku je jiný, než na jaký jsme byli v předchozích letech zvyklí. Období pandemie nás
donutilo k izolaci, zabránilo nám být nablízku přátelům a známým, setkávat se na různých akcích.
Přesto se dá na tomto období najít i něco pozitivního. Zaujal mě jeden článek na internetu, kde si
autor všímá několika takových pozitiv. Říká, že k lepšímu se mění naše nákupní chování. Například:
Proč bychom měli nakupovat i v neděli? Tenhle příkaz – věnovat se v neděli čemukoliv jinému, jen ne
brouzdání po hypermarketech – by měl přežít i covidové vlny, ať budou tři nebo čtyři. Nebo že
i banálně znějící pravidla (myjte si ruce) fungují. Nebo jiné poučení, které se týká toho, co v
rozhovorech pro média říkají lidé, kteří před epidemií pracovali 14 hodin denně a teď je virus zahnal
do home office. Skoro každý na otázku, co se nejvíc změnilo, řekne: Jsem víc s rodinou. Jsem víc
doma.
I nastávající doba vánoční nám tradičně dává
příležitost
být více spolu, s rodinou, s dětmi,
povídat si, hrát si, posedět, pomodlit se, zazpívat si
koledy u jesliček. Objevovat krásu i v
těch jednoduchých věcech. V těchto chvílích si
můžeme také uvědomovat, že i když prožíváme pocit
omezení a drobné nepohodlí, že ne všichni mají
stejné možnosti jako my, že mnozí prožívají nelehká
utrpení a zkoušky, že pro mnoho lidí na světě
znamená období koronavirové krize pád do větší
chudoby.
My častokrát při pohledu na svůj život často vidíme
jenom to, co nám chybí. „Kdybych jen měl onu práci,
kdybych měl právě ten dům, kdybych měl peníze a
úspěch, kdybych neměl tamten problém, kdybych
měl kolem sebe nějaké lepší lidi ….“ Myšlenka na
ono „kdyby“ nám pak brání vidět množství dobra,
které máme, množství darů, které jsme dostali.
Pokud je máme, je tomu tak pro to, abychom je využili ke konání dobra, ve prospěch bližních. Zvláště
toto období pandemie je pro nás výzvou, abychom nemysleli jen na sebe, ale byli vnímaví pro
potřeby druhých, těch, kteří jsou v nouzi, hleděli na možnosti, kde by se dalo druhým pomoci.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně Božího požehnání, trpělivosti a
radosti z konání dobra.
Jménem farnosti bych také chtěl poděkovat obci Strachotín a všem dárcům za pomoc při opravě
schodiště a dlážděného prostranství před kostelem.
P.Jan Nekuda, děkan

Odpadové hospodářství
Moje odpadky – systém odpadového hospodářství
Poslanci schválili nový zákon, díky kterému se v několika letech zvýší základní poplatek za skládkování
využitelných netříděných odpadů z 500 Kč/tuna až na 1850 Kč/tuna. Bohužel se začínají objevovat
názory, že není možné dávat slevy za třídění odpadů, že je třeba začít šetřit. Šetřit na těch, kteří
reálně snižují náklady, aby se zamázli vícenáklady domácností, které přistavují ke každému svozu

popelnice plné netříděného odpadu?! Lidé, kteří snižují množství netříděného odpadu, za svoji
činnost musí být oceněni!
Proč doporučujeme zvýšit poplatek za odpady? Odpadová hospodářství obcí a měst čekají v
následujících letech dvě velké zatěžkávací zkoušky a každý s ohledem na danou situaci tak nějak tuší,
že bude třeba šetřit. A to buď podporou třídění odpadů s cílem snížit množství směsného odpadu,
nebo stanovením vyššího poplatku za odpady tak, aby se za odpady nedoplácelo z rozpočtu.
První zatěžkávající zkouškou je nový zákon o odpadech, který říká, že obce a města s nadlimitním
množstvím směsného netříděného odpadu budou za toto nadlimitní množství (viz Tabulka 1 pod
článkem) platit rok od roku více peněz (viz Tabulka 2 pod článkem). Jak můžete vidět v Tabulce 2,
základní poplatek za skládkování jedné tuny využitelného odpadu bude skoro 4x vyšší. Jestli někdy
dávalo smysl třídit odpad, tak je to právě nyní.

Druhá zatěžkávací zkouška je pokles příjmů do obecních a městských pokladen z důvodu opatření
proti šíření nemoci COVID-19.
Je třeba motivační systém a jeho principy přestat brát jen jako bonusový systém pro třídící občany. S
ohledem na přicházející změny bude motivační systém jedním z hlavních nástrojů v boji s
nadprůměrnou (drahou) produkcí netříděného odpadu, který krom toho, že musí i nadále pozitivně
motivovat (a to stále intenzivněji), musí začít nastavovat zrcadlo těm, kteří do budoucna představují
hrozbu v podobě rostoucích nákladů na straně netříděných odpadů. Nově je třeba přestat doplácet
náklady za nezodpovědné občany. Ti si za svoji pohodlnost musí zaplatit v maximální možné výši.
Netřídění odpadů je, a především v budoucnu bude luxusem, za který bude nutné zaplatit.
Jedinou možnou cestou je zvýšení poplatku za odpady a stanovení dostatečné slevy na poplatku pro
občany, kteří si to na základě svého ekologicky uvědomělého přístupu zaslouží! Každý má možnost
svým přístupem k nakládání s odpady ovlivnit, kolik peněz ve výsledku za odpady zaplatí.
S pozdravem Tým MOJE ODPADKY
Zastupitelstvo obce Strachotín se na svém zasedání dne 17.12.2020 odsouhlasilo místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2021 ve výši Kč 540.-/ fyzickou osobu.Děkujeme všem občanům za třídění
odpadu!!!!

Pes přítel člověka
Lidé a psi mají mnoho společných rysů a vlastností. Jejich historie je úzce provázaná a vztah člověka s
domestikovaným psem prošel v dějinách lidstva řadou změn. Jednou z nejstarších povinnosti psa bylo
vždy a včas varovat před blížícím se nebezpečím. Lidé využívali a stále využívají schopnosti, která
vyplývá z přirozené povahy zvířete, bránit své teritorium mnohdy i s nasazením života. Tato funkce
psů se objevuje v dějinách zřejmě nejčastěji. I staří Římané velmi dobře znali psychologický význam
tabulky „Pozor, zlý pes!“. „Římská mozaika z Pompejí ukazuje hlídacího psa s vyceněnými zuby. Další
psí povinností je spolupráce při lovu a naopak ochrana stád před predátory – pastevečtí. Určitě jste

již slyšeli i viděli psa asistenčního - někteří lidé, kteří jsou vážně tělesně postižení, mají možnost si
pořídit speciálně vycvičeného psa, který jim může v mnohém zpříjemnit život a zmírnit důsledky
handicapu. Vedle výše uvedeného výčtu nejrůznějších činností nesmíme zapomenout na tu, která je v
naší společnosti nejvíce zastoupena. Pes je totiž dnes ve většině vyspělých zemí hlavně a především
mazlíčkem. Dříve než si pořídíme pejska nebo i jakékoliv jiné zvířátko, měli bychom si odpovědět na
otázku zda jsme schopni se o něho zodpovědně starat po celý jeho život. Často se totiž stává, že
štěňátko je roztomilé, děti po něm moc toužili a psali přání k narozeninám i Ježíškovi, ale po nějakém
měsíci, kdy odroste o něho již nemá nikdo zájem, nikomu se nechce po něm uklízet natož jít na
procházku, pohrát se s ním, denně podávat potravu a vodu. Také dle vzrůstu a požadavků plemene
zajistit volný prostor pro pohyb a dostatečný tepelný komfort pro horké dny, a naopak chladné
mrazivé období. Váš pejsek nemá být po celý život uvázaný u boudy, trpět žízní, hlady a vašim
nezájmem o něho. Je to živý tvor a čeká na vás jako na svého milovaného pána a kamaráda každý
den, chce se s vámi radovat a vracet vám svou věrností a oddaností vše co mu vy dáváte. Bohužel ne
vždy to dobře dopadne, pak tyto nechtěné mazlíčky nacházíme opuštěné, zbité, vyhladovělé……
Pokud mají tito nalezenci štěstí, dostanou se do některých z útulků a „výhrou v loterii“ jsou pro ně
domovy pro opuštěná zvířata. A co tedy dělat, když uvidíte nebo najdete ztraceného psa? V první
moment je důležité zajistit bezpečí pejskovi i vám, následně pokud je to možné vyfotit, zaslat na
vedení města nebo obce , a v dnešní době určitě nejúčinnější umístit fotografii na sociální síť . Pokud
máte jakékoliv obavy o svou bezpečnost, je lépe volat vedení obce nebo přímo policii. Podobný
postup s fotografií volte i v opačném případě, a to když se vám ztratí pes . Nezapomínejte na sebe
uveřejnit telefonní kontakt pro případ nálezu, a hlavně i oznámit, že je pejsek již v pořádku u vás
doma.
Při podezření na týrání zvířat, jež je trestným činem dle zákona č.246/1992 Sb., můžete své podezření
nahlásit na příslušném úřadě, veterinární správě, policii ČR, a to i anonymně. Co se podle zákona
považuje za týrání zvířete? Např. -omezovat výživu zvířete, -omezovat pohyb pro nutný pro určitý
druh zvířete, pokud omezení způsobuje utrpení, -chovat zvířata v nevhodných podmínkách, zacházet
se zvířetem tak, že mu způsobujete bolest, poškození zdraví a nebo vede k fyzickému vyčerpání ….
atd. Azylové místo pro opuštěná zvířata je například v Lanžhotě - Dočasky CZ z.s., s dalšími
dobrovolníky se stará o zvířata s láskou p. Ája tel 777 866 555 , email : aja@docasky.cz . Můžete se
na ni kdykoliv obrátit o radu i pomoc, nebo se naopak domluvit na pomoci jejím svěřencům – a že jich
tam je
Starší, mladší ročníky, nemocní psí senioři i mladí plní energie, všichni ale na jedné lodi –
opuštění nebo týraní původními páníčky. Uvítají krmení, deky, desinfekci pro hygienu… nebo si
můžete koupit jejich kalendář, největší „hvězdy“ ze dvora jsou na fotkách společně s jejich patrony, a
oni pak za výdělek budou moct dostat veterinární ošetření a nutné operace. A také se můžete při
návštěvě zahledět do očí a duše některého z pejsků a odvézt ho do nového domova…….

Informace Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka je bohužel také ovlivněna problematikou ve spojení s nákazou Covid 19.

Děti z Habánku se na vás těšily , ale tentokrát vám nebudou koledovat a zpívat u dveří. V termínu od
1.ledna do 24.ledna 2021 bude sbírka v naší obci probíhat formou umístěných pokladniček v prodejně
potravin a na úřadu obce. Také máte možnost přispět převodem na účet nebo zasláním poštovní
složenky s využitím následujícího bankovního spojení a variabilního čísla :
Dárci posílají peníze přes účet 66008822/00800 či složenku s VS: 77706300. Díky tomuto VS se
pozná, že se jedná o dárce z terénu, kód 6300 je Oblastní charita Břeclav.
Svým finančním příspěvkem pomůžete obnovit a posílit přirozenou lidskou potřebu pomáhat ostatním.
Nikdo z nás neví, kdy bude odkázán na pomoc jiného člověka. Nezapomínáme na ty, kdo mají zájem u
svých dveří o požehnání domu s připojením i krátké modlitby za ty, kdo v bytě bydlí. Prosíme o hlaste
se u paní Jany Krejčí na obci.

ČOV Strachotín -Popice
ČOV Strachotín-Popice informuje
Prosíme občany o dodržování pravidel pro vypouštění odpadní vody do kanalizační sítě,
předcházíme tak zbytečným nákladům na údržbu a čištění, které se pak následně odráží
zvýšením ceny stočného. Za necelý rok byla ze 70% zanesena hlavní trasa u ČOV, která
musela být odbornou firmou vyčištěna, a zároveň odstraněn velký nános ztuhlého tuku v
přečerpávací jímce.
Určitě do kanalizace nepatří:
Jednorázové ubrousky , hygienické ubrousky - “jednorázové" se píše přímo na obalu! Ale
nenechte se mýlit. Spláchnutím papírových utěrek nebo vlhčených ubrousků děláte pěknou
paseku v kanalizaci. Nerozpustí se jako toaletní papír, ale shromažďují se a vytvářejí podivné
tukové špunty, které dokážou totálně zablokovat kanalizaci. Jejich likvidace je opravdu
náročná, jak finančně, tak časově.
Léky -také jste už někdy spláchli staré prášky? Třeba jen proto, že se vám je nechtělo vracet
do lékárny a aby je děti nesluply...? Léky do záchodu rozhodně nepatří! Když se dostanou do
čističky odpadních vod, malé množství léčivých sloučenin přežije filtrační proces a máme je
znovu v oběhu. Sice nebylo zatím prokázáno, že jsou rizikové pro lidské zdraví, ale rozhodně
poškozují životní prostředí.
Potravinářské tuky , také vezmete pánev a tuk ze smažení pěkně vylijete do záchodu? Co s
ním jiného? Velká chyba! Představte si, že když stejný tekutý živočišný tuk dáte do misky,
tak tam ztuhne. Pokud ho vylijete do kanalizace, ochladí se a ztuhne v kanalizačním potrubí.
A tukový špunt je na světě. V ten moment je mimo provoz celý systém a opět vysoké náklady
na pročištění.

Domácí chemikálie – všechny chemikálie včetně domácích čističů, leštidla na nábytek,
odmašťovačů po vaření a na dlaždice, zbytky zahradních hnojiv, do záchodu nevylévejte!
Jsou považovány za nebezpečné odpady, které je třeba vyhodit do speciálních sběrných
zařízeních. Pokud nevíte, kam s nimi, odvezte je jednoduše do sběrného dvora, kde si s tím
poradí!!!
JG

Kalendář obce 2021
V prodeji je již stolní kalendář obce, cena zůstává stejná Kč 100.- Zakoupit si jej
můžete na úřadě obce.

Fotogalerie

Oprava fasády prodejny Jednota

Přelet nad Strachotínem

První sníh Saulokna

Proměna krajiny v čase

Historie – „ze cvičáku“ foto zapůjčil p. Staněk
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