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Vážení spoluobčané a návštěvníci města!

Srdečně Vás zveme na tradiční akci našeho města, na Strážnické 
vinobraní. Letošní ročník bude opravdu výjimečný, neboť se ocitáme 
ve znamení dvou kulatých výročí. Jednak se scházíme k této nevšední 
události již po dvacáté v řadě, a navíc v roce, kdy slavíme stoleté 
výročí založení našeho státu. Význam této zásadní dějinné události 
bychom rádi zdůraznili i tím, že jsme pozvali přátele ze států, které 
jsou svou historií spojeny se vznikem Československé republiky. Vedle 
kolegů z družební slovenské Skalice přijedou i zástupci z Ukrajiny. 
Letošní Strážnické vinobraní bude mít tedy jistě svůj neopakovatelný 
náboj a celý jeho program nechť se nese i v tomto duchu přátelství 
mezi lidmi, které překonává jakékoli hranice či bariéry. 

Věříme, že 20. Strážnické vinobraní nám všem přinese opět mnoho 
radostných zážitků a bude dalším krásným kamínkem do mozaiky 
stoletých oslav naší republiky!

Renata Smutná a Walter Bartoš
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Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/293 závěrečný účet za rok 2017 DSO Obce 
pro Baťův kanál,
1/294 zprávu odboru investic o plnění úkolu – 
zajistit návrh řešení parkoviště v ul. Tyršova,
1/295 nabídku firmy Reality GAIA, spol. s r. o., 
týkající se prodeje komerčního objektu na ná-
městí Svobody č. p. 485 ve Strážnici.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/657 plán realizace veřejné zakázky na prove-
dení stavebních prací na akci „Stavební úpravy 
zdravotního střediska“, který obsahuje zadávací 
podmínky v předloženém znění, seznam firem, 
jež budou v rámci jednacího řízení bez uveřej-
nění vyzvány k podání nabídky – Stavební fir-
ma PLUS s. r. o., Měšťanská 3992/109, 695 01  
Hodonín, MORAVOSTAV Brno a. s., Maříkova 
1899/1, 621 00  Brno,  MSO servis spol. s r. o., 
Svatoborská 591/87, 697 01  Kyjov,  a návrh čle-
nů a náhradníků hodnotící komise, která rovněž 
provede úkony spojené s otevíráním obálek, 
posouzení kvalifikace jednotlivých uchazečů 
s následným vyhodnocením nabídek – Petr He-
lísek, Zdenek Tihelka, Jiří Slezák, Walter Bartoš, 
František Minařík a náhradníci Radek Tyllich, 
Eva Nováková, Jaroslav Gazda, Olga Florianová,
2/658 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro Diecézní charitu Brno 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno Černá 
pole, IČ: 44990260 ve výši 31 100 Kč  na spolufi-
nancování sociálních služeb v hospici sv. Josefa 
v Rajhradě v roce 2018 dle předložené smlouvy,
2/659 předloženou dohodu s firmou STRAVIN, 
spol. s r. o.  o ukončení nájmu nebytových pro-
stor v podloubí bytového domu Vinohradská 
35, a to dohodou ke dni 30. 6. 2018,
2/660 záměr pronájmu nebytového prostoru 
35/304 o výměře 19,54 m2 v budově Vinohrad-
ská 35 v předloženém znění,
2/661 aby bylo JMK zasláno vyjádření, že město 
Strážnice souhlasí se zpracovaným geometric-

ký plánem č. pl. 3061/-24/2018 a že souhlasí se 
zadáním znaleckého posudku na stanovení ob-
vyklé ceny pozemku parc. č. 1798/5 o výměře 
326 m2 ze strany Jihomoravského kraje. Jedná 
se o zadní nevyužívanou část nádvoří Domova 
pro seniory Strážnice, kde je umístěna pamětní 
deska Jana Ámose Komenského a altán,
2/662 předložený plán realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací 
akce „Stavební úpravy hygienického zázemí tělo-
cvičny ZŠ Školní, Strážnice“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění 
b) seznam oslovených uchazečů, a sice EDMONT 
Hodonín spol. s r. o., U Kyjovky 3964/4, 695 01  
Hodonín, Stavební společnost Kněždub spol s r. o., 
Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice, Jiří Ja-
neček, Sudoměřice 7, 696 66 Sudoměřice
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise, 
která rovněž provede úkony spojené s oteví-
ráním obálek, posouzením kvalifikace jednot-
livých uchazečů a následným vyhodnocením 
nabídek: Walter Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák 
+ náhradníci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek, 
Eva Nováková,
2/663 uzavření předložené Smlouvy o právu 
provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě 
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybudo-
váním stavby zpevněných ploch, přípojek vody, 
kanalizace, NN, to vše realizované v rámci stav-
by „Penzion na p. č. 1168, k. ú. Strážnice na Mo-
ravě“, v ulici Za Valy, a to na pozemku města 
Strážnice p. č. 1112/1 v katastrálním území 
Strážnice na Moravě.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/201 rozpočtové opatření č. 3 na straně pří-
jmů zvýšení o 970,0 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení o 1 720,0 tis. Kč, financování zvýšení 
o 750,0 tis. Kč v předloženém znění,
4/202 schválit Závěrečný účet města Strážni-
ce za rok 2017 a vyjádřit souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad,
4/203 účetní závěrku města strážnice za rok 

USNESENÍ z 81. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 11. 6. 2018
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1) Zastupitelstvo města Strážnice bere na  
vědomí:
88 zprávu o plnění úkolů z minulého zastupi-
telstva s tím, že trvá plnění úkolů č. 76, 77, 78,
89 zápis č. 2018-05-28/2 z 15. zasedání kont-
rolního výboru z 28. 5. 2018 a zápisy z kontrol 
provedených kontrolním výborem v I. pol. 2018, 
90 zprávu finančního výboru o kontrole č. 01/2018 
– revitalizace sídliště Kovářská I. a II. etapa, 
91 závěrečný účet za rok 2017 DSO Obce pro 
Baťův kanál,
92 zprávu finančního výboru o kontrole  
č. 02/2018 – obnova sedadlového parku na 
KD Strážničan.
2) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
332 zapisovatelku dnešního zápisu p. Ludmilu 
Kalužovou,
333 program dnešního jednání v souladu s uve-
řejněnou pozvánkou a za ověřovatele dnešního 
zápisu Vítězslava Pálenského a Romana Stani-
slava,
334 závěrečný účet města Strážnice za rok 
2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospo-
dařením, a to bez výhrad,
335 účetní závěrku města Strážnice za rok 
2017 v předloženém znění,

336 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2018 pro Národní ústav lidové kul-
tury se sídlem Zámek 672, 696 62  Strážnice, 
IČ: 00094927 ve výši 100 000 Kč na částečnou 
úhradu výdajů akce „Oprava hlediště amfiteát-
ru Zahrada“ dle předložené smlouvy,
337 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážni-
ce na rok 2018 pro Muzejní a vlastivědný spolek 
ve Strážnici, se sídlem nám. Svobody 486, 696 
62  Strážnice, IČ: 49940082, ve výši 200 000 
Kč na zajištění sezonního provozování synagogy 
a Bílé Věže v roce 2018 dle předložené smlouvy,
338 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2018 pro subjekt Federace židov-
ských obcí České republiky, se sídlem Maise-
lova 250/18, Praha 1 – Josefov, IČ: 00438341, 
ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu výdajů 
spojených s opravami náhrobků na židovském 
hřbitově ve Strážnici dle předložené smlouvy,
339 rozpočtové opatření č. 3/2018 na straně 
příjmů zvýšení o 1 303,1 tis. Kč, na straně vý-
dajů zvýšení o 2 053,1 tis. Kč, financování zvý-
šení o 750,0 tis. Kč v předloženém znění,
340 předloženou smlouvu o spolupráci mezi 
městem Strážnice a obcí Blatnička, na základě 
níž město Strážnice provede společný nákup si-

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 25. 6. 2018

2017 v předloženém znění,
4/204 předloženou smlouvu o spolupráci mezi 
městem Strážnice a obcí Blatnička, na základě 
níž město Strážnice provede společný nákup si-
lové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019 na 
komoditní burze,
4/205 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro Muzejní a vlastivěd-
ný spolek ve Strážnici, se sídlem náměstí Svo-
body 486, 696 62  Strážnice, IČ: 49940082, ve 
výši 200 000 Kč na sezonní provozování Syna-
gogy a Bílé věže 2018 dle předložené smlouvy,
4/206 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro Národní ústav li-
dové kultury se sídlem Zámek č. 672, 696 62  
Strážnice, IČ: 00094927 ve výši 100 000 Kč na 
částečnou úhradu výdajů akce „Oprava hlediště 
amfiteátru Zahrada“ dle předložené smlouvy,
4/207 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro subjekt Federace ži-
dovských obcí v České republice, se sídlem Mai-
selova 250/18, Praha 1 – Josefov, IČ: 00438341 

ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu výdajů 
spojených s opravami náhrobků na židovském 
hřbitově ve Strážnici dle předložené smlouvy,
4/208 – aktualizovaný projekt „Regenerace pa-
nelového sídliště Kovářská, Strážnice – III. eta-
pa – Komunikace a parkovací stání“
– podání žádosti o dotaci poskytované Státním 
fondem rozvoje bydlení z Programu regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích na projekt 
„Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice – III. 
etapa – Komunikace a parkovací stání“
– zabezpečení realizace projektu „Regenerace 
sídliště Kovářská, Strážnice – III. etapa – Komuni-
kace a parkovací stání“ po schválení žádosti o do-
taci poskytované Státním fondem rozvoje bydlení 
z Programu regenerace veřejných prostranství
– financování projektu „Regenerace sídliště Ko-
vářská, Strážnice – III. etapa – Komunikace a par-
kovací stání“, z rozpočtu města Strážnice ve výši 
min. 50 % z celkových oprávněných výdajů na 
projekt.
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/296 informaci ve věci konání mezinárodní 
akce s názvem „Národní konference venkov“ 
ve městě Strážnice konané ve dnech 19.–21. 9. 
2018, rada města proti konání akce nemá námi-
tek a v případě potřeby ji podpoří,
1/297 žádost Ivanky Antošové, byt. Strážnice,  
••• ve věci povolení prodeje lodních lístků ze 
dvora rodinného domu, záboru veřejného pro-
stranství pro umístění reklamní tabule a vyhra-

zeného parkování pro invalidního občana,
1/298 zápis z jednání Stavební komise  
č. 20180618/4  konané dne 18. 6. 2018,
1/299 studii úpravy stávající průsečné křižo-
vatky u Veselské brány v předloženém znění.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/664 zveřejnění záměru výpůjčky plochy 
v areálu přístaviště u Baťova kanálu – části po-
zemku p. č. 1935/1 v k. ú. Strážnice na Mor., 
zapsaného na LV č. 1 pro vlastníka město Stráž-
nice, o výměře 9 m2,

USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 9. 7. 2018

lové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019 na 
komoditní burze,
341 – aktualizovaný projekt „Regenerace pane-
lového sídliště Kovářská, Strážnice – III. etapa 
– Komunikace a parkovací stání“
– podání žádosti o dotaci poskytované Státním 
fondem rozvoje bydlení z Programu regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích na projekt 
„Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice – III. 
etapa – Komunikace a parkovací stání“
– zabezpečení realizace projektu „Regenerace 
sídliště Kovářská, Strážnice – III. etapa – Komuni-
kace a parkovací stání“ po schválení žádosti o do-
taci poskytované Státním fondem rozvoje bydlení 
z Programu regenerace veřejných prostranství
– financování projektu „Regenerace sídliště Kovář-
ská, Strážnice – III. etapa – Komunikace a parkova-
cí stání“ z rozpočtu města Strážnice ve výši min. 
50 % z celkových oprávněných výdajů na projekt,
342 uzavření kupní smlouvy v předloženém zně-
ní k prodeji pozemků v majetku města Strážnice, 
zapsaných na LV č. 1, v k. ú. Strážnice na Mor., 
v ul. Ořechovka, a to p. č. 789/335 orná půda 
o vým. 25 m2 a p. č. 789/336 zastavěná plocha 
o vým. 7 m2 do majetku sourozenců Petra Můč-
ky, trvale bytem  ••• a Veroniky Můčkové, trvale 
bytem  ••• za cenu 500 Kč/m2,
343 odpověď na žádost o prošetření stížnosti 
manželů Veselských.
3) Zastupitelstvo města Strážnice pověřuje:
14 radu města projednáním podnětů navrhova-
ných finančním výborem.
4) Zastupitelstvo města Strážnice ukládá:
80 zvážit možnost generování čísel smluv evi-
dovaných centrálně v rámci všech smluv MěÚ 
Strážnice, anebo v rámci OISB MěÚ Strážnice, 
a zajistit tak lepší evidenci smluv včetně propo-

jení s evidencí záručních dob,
81 vyzvat Šumárník, o. p. s., aby v rámci projek-
tu „LBK mezi LBC Za potokem a LBC Golgata“ 
a „LBC pod Starými horami“ doplnili chybějící 
kusy dřevin a za tímto účelem provedli jejich 
výsadbu, provedli s tím související práce a aby 
o výsadbu řádně pečovali po dobu udržitelnosti 
projektu, a dále ukládá OŽPTS zajistit a kontro-
lovat, že Šumárník, o. p. s. bude o výsadbu po 
tuto dobu pečovat,
82 požádat správce komunikace v ul. Rybářská 
o prověření odvádění srážkových vod z této ko-
munikace a o případné sjednání nápravy z dů-
vodu nedostatečného odvádění srážkových vod 
při vydatnějších srážkách,
83 požádat správce komunikace o vyjádření 
k situaci na křižovatce ul. Rybářská a nám. Svo-
body z důvodu nedostatečné prostorové kapa-
city křižovatky,
84 řešit oplocení lávky pro pěší přes Baťův ka-
nál v ul. Bzenecká s cílem zvýšení bezpečnosti 
pro chodce,
85 dále pracovat na úkolu č. 76 z 20. ZMS: při-
pravit podklady pro rozhodnutí ZMS o převo-
du bytů v bytových domech Ořechovka 1739 
a 1740 do vlastnictví současných nájemců (po-
kračování úkolu ze ZMS č. 14 ze dne 3. 5. 2017),
86 dále pracovat na úkolu č. 77 z 20. ZMS: kon-
trolní zjištění KV ve vztahu k provozu městské-
ho hřbitova – rozpracované požadavky 1, 2, 4, 6 
a 18 související s případnou nájemní smlouvou 
a zamýšleným výběrovým řízením (pokračová-
ní úkolu z 12. ZMS ze dne 19. 12. 2016),
87 dále pracovat na úkolu č. 78 z 20. ZMS: bez-
odkladně řešit havarijní stav pozemní komuni-
kace v lokalitě Mlýnky dle podnětu občanů (po-
kračování úkolu z 20. ZMS ze dne 14. 5. 2018).  
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2/665 poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč spolku Matice svatoantonínská 
se sídlem Blatnice pod svatým Antonínkem, 
IČ: 66609810 a schvaluje uzavření darovací 
smlouvy v předloženém znění,
2/666 předložený plán realizace veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele akce „Práce 
v lesích města Strážnice“, který obsahuje: 
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Lukáš 
Keprt, Radějov 214, 696 67, Lesy Horňácko s. r. 
o., Kuželov 14, 696 73  Hrubá Vrbka,  ACLESIA, 
spol. s r. o., Hovězí 293, 756 01 
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise, 
která rovněž provede úkony spojené s otevírá-
ním obálek, posouzením kvalifikace jednotli-
vých uchazečů a následným vyhodnocením na-
bídek – Eva Nováková, Petr Helísek, Jiří Slezák 
a náhradníci: Jaromír Michálek, Anna Čajková, 
Olga Floriánová,
2/667 zadání veřejné zakázky „Strážnice – 
správce smuteční síně a veřejného pohřebiště“ 
uchazeči, který podal nejvýhodnější nabídku, 
a to p. Richardu Koštuříkovi, •••, Strážnice, IČ: 
10581430 a schvaluje uzavření příkazní smlou-
vy na tuto zakázku v předloženém znění,
2/668 poskytnutí finančního daru ve výši  
3 000 Kč subjektu Nadační fond Legie 100 se 
sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00  
Praha 2, IČ: 24296015 dle předložené smlouvy,
2/669 poskytnutí finančního daru ve výši  
3 000 Kč subjektu Nadační fond GAUDEAMUS 
se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb,  
IČ: 25228633 dle předložené smlouvy,
2/670 zásady pro vypracování návrhu rozpočtu 
města Strážnice na rok 2019 včetně časového 
harmonogramu jeho vypracování,
2/671 v souladu s příslušnými mzdovými předpisy 
odměny za I. pololetí roku 2018 ředitelům městem 
zřízených příspěvkových organizací v navržené výši,
2/672  s účinností od 10. 7. 2018 plat ředitelce 
KD Olze Floriánové v navržené výši,
2/673 odpověď na žádost společnosti Leoš No-
votný a. s. o možnost využití mysliveckých polí-
ček Oboře Radějov v předloženém znění,
2/674 a) zadání zakázky „ZŠ MK – Oprava ven-
kovního hřiště“ na základě výsledku hodnocení 
doručených nabídek a doporučení komise pro 
otevírání obálek a posouzení a hodnocení na-
bídek uchazeči MERAT s. r. o., Zahradní 1069, 
687 51  Nivnice, IČO: 04817711, který podal 

nejvýhodnější nabídku, 
b) uzavření smlouvy se společností MERAT 
s. r. o., Zahradní 1069, 687 51  Nivnice, IČO: 
04817711 v souladu s vítěznou nabídkou,
2/675 na základě výsledku hodnocení došlých na-
bídek na akci „Stavební úpravy hygienického záze-
mí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice“  zadání zakázky 
uchazeči  Jiří Janeček, Sudoměřice 7, 696 66  Sudo-
měřice, IČO: 68673167, který podal nejvýhodnější 
nabídku a dále schvaluje s firmou Jiří Janeček, Su-
doměřice 7, 696 66  Sudoměřice, IČO 68673167,  
uzavření smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou
2/676 uzavření předložené  smlouvy o souhla-
su s realizací stavebního záměru na pozemku 
p. č. 2006/16 v katastrálním území Strážnice 
na Moravě, na základě níž je vydán souhlas 
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových  s rekonstrukcí komunikace v ulici 
Dřevárka na pozemku ČR Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  p. č. 2006/16, to 
vše v katastrálním území Strážnice na Moravě, 
v rámci stavby „Cyklostezka Dřevárka“, mezi 
organizací ČR – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a městem Strážnice,
2/677 předloženou „Smlouvu o podmínkách na-
pojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájem-
ní“, uzavřenou mezi investorem městem Strážnice 
a budoucím nájemcem firmou GasNet, s. r. o., na 
základě níž budou stanoveny podmínky napojení 
v budoucnu realizovaného plynárenského zaříze-
ní města Strážnice k distribuční síti firmy GasNet, 
s. r. o., a to v ulici Magnisova v lokalitě Ořechovka,
2/678 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Stavební úpravy zdravotního 
střediska“ zadání zakázky uchazeči MSO servis 
spol. s r. o., Svatoborská 591/87, 697 01  Ky-
jov, který podal nejvýhodnější nabídku, a dále 
schvaluje s firmou  MSO servis spol. s r. o., 
Svatoborská 591/87, 697 01  Kyjov  uzavření 
smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou.
Rada města Strážnice ukládá:
6/119 řešit úkol č. 80 z 21. ZMS (centrální regis-
tr smluv), termín 31. 7. 2018, zodpovídá Gazda 
Jaroslav,
6/120 řešit úkol č. 84 z 21. ZMS (bezpečnost 
lávky), termín 31. 7. 2018, zodpovídá Odbor in-
vestic a správy budov,
6/121 řešit úkol č. 87 z 21. ZMS (havarijní stav 
komunikace Mlýnky), termín 31. 7. 2018, zod-
povídá Odbor životního prostředí a TS.
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/300 závěrečný účet za rok 2017 Mikroregio-
nu Strážnicko,
1/301 poděkování spolku Babybox pro odlo-
žené děti – Statim, z. s. Praha za finanční dar 
v roce 2018,
1/302 poděkování nemocnice TGM Hodonín  za 
poskytnutí finanční dar.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/679 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Práce v lesích města Strážnice“ 
zadání zakázky uchazeči Lukáš Keprt,  •••, 696 
67  Radějov, který podal nejvýhodnější nabídku 
a uzavření smlouvy v souladu s vítěznou nabíd-
kou v předloženém znění,
2/680 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro MAS Strážnicko, z. s. 
se sídlem náměstí Svobody 503, 696 62  Stráž-
nice, IČ: 27016595 ve výši 45 000 Kč na úhra-
du nákladů na pronájem kulturního domu ve 
Strážnici při pořádání 10. Národní konference 
venkova 2018 dle předložené smlouvy,
2/681 s okamžitou účinností delegaci pravo-
moci schvalovat a uzavírat nájemní smlouvy na 
pronájem hrobových míst na veřejném pohře-
bišti ve Strážnici, jejich změny a ukončení na 
Městský úřad Strážnice, finanční odbor,
2/682 udělení plné moci pro Richarda Koštu-
říka, IČ: 10581430, se sídlem Skalická 1729, 
696 62  Strážnice, aby jménem města Strážnice 
schvaloval a uzavíral nájemní smlouvy na pro-
nájem hrobových míst na veřejném pohřebišti 
ve Strážnici, jejich změny a ukončení, pokud 
věc nesnese odkladu a nemůže takové právní 
jednání učinit Městský úřad Strážnice, finanční 
odbor,
2/683 uzavření předložené Smlouvy o právu 
provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě 
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybudo-
váním stavby parkovacího stání a odstavného 
stání včetně sjezdů na místní komunikaci, dále 

přípojek vodovodu, kanalizace, plynu, NN,  to 
vše realizované v rámci stavby „Novostavba 
vícegeneračního rodinného domu Nádražní“,  
v ulici Nádražní, a to na pozemku města Stráž-
nice p. č. 1111/1  v katastrálním území Strážni-
ce na Moravě,
2/684 předložený plán realizace veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele stavebních 
prací akce „Strážnice – rekonstrukce chodníku 
na ul. Úprkova“, který obsahuje
a) zadávací podmínky v předloženém znění 
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Stav-
by Zatloukal, s. r. o.,  •••, 696 03  Dubňany,   
STAVSTR s. r. o., •••,  698 01  Veselí nad Mora-
vou, Zlatek Vodička,  •••,  696 04  Svatobořice-
Mistřín
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise, 
která rovněž provede úkony spojené s oteví-
ráním obálek, posouzením kvalifikace jednot-
livých uchazečů a následným vyhodnocením 
nabídek: Walter Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák 
+ náhradníci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek, 
Olga Floriánová,
2/685 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o spolupráci s Filipem Dohnalem, IČ: 72291974 
se sídlem Za Humny 563, 686 01  Uherské Hra-
diště, na spolupráci při pořádání koncertu sku-
piny Chinaski v amfiteátru Zámek ve Strážnici,
2/686 v předloženém znění uzavření smlouvy 
o pronájmu areálu zámeckého parku ve Stráž-
nici za účelem pořádání koncertu hudební sku-
piny Chinaski dne 11. 8. 2018 s NÚLK ve Stráž-
nici se sídlem Zámek 672, 696 62  Strážnice, 
IČ: 00094927.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/209 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Strážnice se sídlem Veselská 1324, 696 
62  Strážnice, IČ: 00227161 ve výši 5 000 Kč 
na částečnou úhradu nákladů na letní florba-
lové soustředění 2018 dle předložené smlouvy.

USNESENÍ z 83. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 6. 8. 2018

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat 

dne 24. září 2018 v 18:00 hod. v přísálí KD Strážničan.
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Odbor investic informuje

Dětské herní prvky na ulici Úprkova
V průběhu letních měsíců byla v ulici Příční v celko-
vém investičním nákladu 2,4 mil. Kč provedena re-
konstrukce stávajícího uličního prostoru, spočívající 
ve výstavbě nové komunikace a chodníku, a to v úse-
ku od zadního vstupu do areálu ZŠ M Kudeříkové 
po ulici Nová. Na základě výběrového řízení se do-
davatelem stavebních prací stala firma SWIETELSKY 
Hodonín, která odvedla kvalitní práci ve stanoveném 
termínu.

Rekonstrukce chodníků na hřbitově 
Již koncem června mohli návštěvníci městského hřbitova zhodnotit ukončené stavební práce na 
poslední etapě oprav chodníků, a to v úseku u hlavního vstupu do areálu hřbitova. Náklady na re-
alizaci činily 500 tisíc Kč. Práce, které prováděla firma Zlatek Vodička ze Svatobořic, tak ukončily 
celkovou rekonstrukci chodníků na hřbitově.

Příční ulice – již v nové podobě
V průběhu letních měsíců byla v ulici Příční v celkovém investičním nákladu 2,4 mil. Kč provedena 
rekonstrukce stávajícího uličního prostoru, spočívající ve výstavbě nové komunikace a chodníku, 
a to v úseku od zadního vstupu do areálu ZŠ M. Kudeříkové po ulici Nová. Na základě výběrového 
řízení se dodavatelem stavebních prací stala firma SWIETELSKY Hodonín, která odvedla kvalitní 
práci ve stanoveném termínu.

dříve nyní

Čilý stavební ruch během léta
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ZŠ Školní – rekonstrukce 
sociálních zařízení v tělocvičně
V průběhu letních prázdnin probíhaly 
stavební práce na rekonstrukce soci-
álního zařízení v tělocvičně ZŠ Školní. 
Součástí oprav byla výměna vnitřní 
kanalizace, rozvodů vody, vybudování 
nových WC, sprch a umýváren. V sou-
časnosti je celá akce před ukončením, 
předání prostor škole je plánováno na 
počátek nového školního roku. Celko-
vý náklad činí 2 mil. Kč.
ZŠ Školní – rekonstrukce osvětlení v tělocvičně
Připravili jsme projekt rekonstrukce osvětlení v tělocvičně základní školy, jehož realizace se chystá 
na září. Akci provede firma Lubomír Lidák ze Strážnice v celkovém nákladu 260 tisíc Kč. 

MŠ Smetanova – další modernizace
V průběhu letních měsíců proběhla v budově MŠ 
Smetanova 2. etapa rekonstrukce sociálních zaříze-
ní, zahrnující nové rozvody vody a odpadů, nové ob-
klady a dlažby s následným osazením nových zařizo-
vacích předmětů. Akcí se navázalo na dřívější etapy 
modernizace budovy MŠ, kdy v minulých letech již 
proběhla 1. etapa rekonstrukce části sociálního zaří-
zení v budově MŠ a zateplení obvodových konstrukcí 
včetně výměny oken.

nyní

dříve v pruběhu

nyní
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ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce venkovního hřiště
V průběhu letních měsíců došlo k opravě víceúčelového hřiště v areálu Základní školy M. Kudeří-
kové, spočívající v odstranění stávajícího havarijního povrchu hřiště, vyspravení betonového pod-
kladu a k následné dodávce a montáži nového sportovního povrchu. Celkový náklad činil 1 mil. Kč.

Propojení chodníku v ulici Polní
V průběhu srpna provedla firma Stavební spo-
lečnost Kněždub stavební práce na propojení 
chodníku z ulice Polní do ulice Jiřího z Podě-
brad. Touto akcí byl zabezpečen bezpečný po-
hyb chodců v dané lokalitě. Náklad na stavební 
práce činil 150 tisíc Kč.

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce 
 sociálního zázemí kuchyně
V průběhu letních měsíců byla provedena v cel-
kovém nákladu 150 tisíc Kč rekonstrukce so-
ciálního zázemí sloužícího pro personál školní 
kuchyně. V rámci této rekonstrukce byla řešena 
sprcha, šatna a WC.

před opravou nyní
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Základní umělecká škola 
     – výměna oken
V průběhu prázdnin došlo ve dvorní 
části ZUŠ Strážnice k výměně sta-
rých dřevěných oken za nová plasto-
vá okna. Tímto byla dokončena kom-
pletní výměna oken v celé budově. 
Náklad činil 200 tisíc Kč.

Zastřešení pódia u Hotařské búdy
U Hotařské búdy jsme začátkem léta realizovali zastřešení pódia pro muzikanty. Kvalitní práci zde 
odvedl odborník na tesařinu pan Martin Ráček, s pomocnými pracemi pomáhali pracovníci našich 
technických služeb. Nyní již mohou v areálu Hotařské búdy probíhat hudební produkce různých 
kulturních akcí bez obav z náhlé změny klimatických podmínek, i když letošní suché, horké léto 
nedávalo k těmto obavám důvod.

Odstavná stání v ulici Obchodní
Byly zahájeny stavební práce na realizaci nových odstavných stání v ulici Obchodní. Jedná se o vybu-
dování čtyř parkovacích míst pro osobní automobily, z toho jedno místo je určené pro zdravotně po-
stižené osoby, v celkovém nákladu 200 tisíc. Termín ukončení všech prací je plánován na konec září.

Rekonstrukce chodníků v ulici Úprkova – již před započetím
Při této akci dojde k opravám oboustranných chodníků v ulici Úprkova v úseku od ulice Úlehlova 
po ulici Poláčkovu. Stávající, již nevyhovující povrch chodníků bude vyměněn za novou dlažbu 
formátu 20 x 20 cm, který je již využíván při opravách chodníků ve Strážnici, čímž dochází k jejich 
postupnému vizuálnímu sjednocení. Celkové projektové náklady činí 2,4 mil. Kč. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele akce. Předpoklad započetí prací je začátkem září, vlastní 
realizace je pak naplánována s termínem ukončení do konce listopadu. 

Příprava dalších stavebních projektů:
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Úprava zahrady DDM – získali jsme dotaci  
Obsahem projektu je řešení nové dispozice a vybavení zahrady novými herními prvky v celkovém 
nákladu 700 tisíc Kč. Na základě vypracované dokumentace na úpravu zahrady DDM Strážnice po-
dalo Město Strážnice koncem ledna 2018 žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí 
ČR. V průběhu července SFŽP ČR vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 500 tisíc Kč, z toho 
tedy vyplývá, že Město Strážnice bude doplácet vlastní zdroje již jen ve výši 200 tisíc Kč. Nyní jsou 
zahájeny přípravné práce na výběrovém řízení na dodavatele tak, aby vlastní realizace proběhla 
na podzim letošního roku.

Parkovací plochy „Park and Ride“ – výstavba 31 parkovacích míst
Při této akci budou vybudována dvě parkoviště, a to v lokalitě u nádraží ČD a u areálu technic-
kých služeb. Parkoviště u nádražní budovy ČD bude obsahovat kolmá stání v počtu 10 ks, z toho 
jedno pro handicapované osoby. Parkoviště u areálu technických služeb bude umístěno podél 
komunikace v ul. Nádražní do 130 m od nádraží BUS (v prostoru vedle budovy OŽPTS) a bude 
zde vybudováno 21 parkovacích míst se šikmým stáním a jedno podélné stání pro handicapované 
osoby. V září 2017 zpracovalo Město Strážnice v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP – zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Park and Ride) žádost o poskyt-
nutí finančního příspěvku na akci „Parkovací plochy u přestupního terminálu Strážnice“. Celkové 
náklady dle žádosti činí 3,7 mil. Kč, z toho poskytnutá dotace bude ve výši 3.240.000 Kč, vlastní 
zdroje města budou činit 460.000 Kč. Celá akce musí být předfinancována z rozpočtu města a je-
jím důležitým předpokladem bylo rozhodnutí zastupitelů města, kteří dne 23. 10. 2017 schválili na 
zasedání Zastupitelstva města odkup potřebných pozemků od Českých drah.
Nyní jsou prováděny přípravy na započetí výběrového řízení na dodavatele akce a je dokončován 
prováděcí projekt včetně výkazu výměr. 

Revitalizace sídliště Kovářská – chystáme se na III. etapu
Město Strážnice má vypracovanou projektovou dokumentaci na „Regeneraci sídliště Kovářská“, 
v rámci které se počítá s komplexní revitalizací veřejného prostranství sídliště Kovářská. Obnova 
sídliště je rozčleněna do několika etap, které se již realizovaly nebo budou postupně v dalších 
letech realizovat – rekonstrukce chodníků, rekonstrukce komunikace, rekonstrukce parkovacích 
a kontejnerových stání,  rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce dětských hřišť, osazení 
nového mobiliáře, revitalizace veřejné zeleně.
I. etapa zahrnovala rekonstrukci chodníků, kdy únoru 2015 podalo Město Strážnice na MMR 
ČR, v rámci podprogramu „Podpora panelových sídlišť pro r. 2015“ žádost o poskytnutí dotace 
na I. etapu regenerace panelového sídliště Kovářská – rekonstrukce chodníků.  Celkové náklady 
na realizaci I. etapy činily 7,2 mil. Kč. Žádost byla kladně vyhodnocena s tím, že Městu Strážnice 
obdrželo dotaci ve výši 4 mil. Kč z celkových nákladů 7,190 mil. Kč. Rekonstrukce chodníků se 
stavebně ukončila v dubnu 2016, následně k 31. 10. 2016 byla kladně vyhodnocena na MMR ČR. 
II. etapa zahrnovala rekonstrukci komunikace, parkovacích stání a kontejnerových stání v úseku 
od OD Danaj po křižovatku s ulicí Grůska. V prosinci 2016 podalo Město Strážnice pro r. 2017 žá-
dost o další etapu „Regenerace sídliště Kovářská – II.etapa – Komunikace a parkovací stání“ (tj. od 
OD Danaj po křižovatku s ul. Grůska), která byla rovněž realizována za podpory MMR ČR, podpro-
gram „Podpora panelových sídlišť pro r. 2016“, a kde jsme také získali dotaci v celkové max. možné 
výši 4 mil. Kč z celkových nákladů 10 mil. Kč. II. etapa byla ukončena k 31. 12. 2017, v současné 
době probíhá celkové vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace.  
III. etapa bude zahrnovat rekonstrukci komunikace, parkovacích stání a kontejnerových stání 
v úseku od budovy hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicí Grůska. V červenci 2018 byla Státním 
fondem rozvoje bydlení vyhlášena výzva pro žadatele k předkládání žádostí o dotaci v rámci „Pro-
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gramu regenerace veřejných prostranství na sídlištích“. Město Strážnice chce v rámci této výzvy 
podat do konce srpna žádost o dotaci na další etapu regenerace sídliště Kovářské „Regenerace 
panelového sídliště Kovářská, Strážnice – III. etapa – Komunikace a parkovací stání“. Dotace může 
být poskytnuta do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč. Při kladném vyřízení 
naší žádosti bude celá akce plánována na rok 2019. 

Příprava bezbariérového přístupu v budově městského úřadu
V rámci Generelu bezbariérovosti města Strážnice probíhá příprava projektové dokumentace pro 
vybudování výtahu přístavbou k objektu č. p. 503 včetně úpravy přilehlých ploch ve dvoře. Vybu-
dování výtahu je součástí bezbariéro-
vé terasy, která začíná u ulice Kostelní 
a Domova důchodců a vede ulicí Pre-
láta Horného k objektu MěÚ č. p. 503. 
Záměr bezbariérové trasy byl již kon-
zultován na Úřadu vlády ČR a v rámci 
II. kola výzvy k předkládání záměrů 
bezbariérových tras ve městech a ob-
cích pro rok 2019 bude předložen ke 
schválení. Po schválení bude podána 
žádost o podporu v rámci dotačního 
programu MMR ČR, který předpokládá 
vyhlášení výzvy v říjnu letošního roku.
Za účelem dosažení bezbariérovosti 
objektu je počítáno i s vybudováním 
bezbariérového WC v budově MěÚ. 
Předpoklad realizace je rok 2019.

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce odborných učeben
Město Strážnice provádí přípravné práce na zahájení výběrového řízení na dodavatele rekonstruk-
ce a dovybavení odborných učeben v budově ZŠ M. Kudeříkové. V rámci této akce dojde k moder-
nizaci jazykové učebny, interaktivní učebny,  učebny fyziky a učebny chemie, a to jak po stavební 
stránce, tak po stránce vybavení. Celkové náklady budou činit 4,2 mil. Kč. Již v únoru 2017 jsme 
připravili v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na rekonstrukci a dovybavení odborných učeben. Počátkem května nám IROP oznámil 
úspěšné hodnocení žádosti města Strážnice s tím, že poskytnutá dotace bude činit 3,78 mil. Kč. 
Z toho vyplývají vlastní zdroje města ve výši 420 tisíc Kč. Celá akce musí být předfinancována 
z rozpočtu města a proběhne ve druhé polovině letošního roku. 

Petr Helísek, vedoucí OISB

Vizualizace projektu

Termíny svozu odpadů v září 2018
Papír (modré pytle) ...................................................................................................... úterý 4. zaří
Plast (žluté pytle) .......................................................................................................... úterý 11. září
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Stavební úpravy budovy zdravotního střediska 
Vážení spoluobčané!

Dlouhé měsíce připravovaná rekonstrukce budovy zdravotního stře-
diska konečně nyní započala, a to výstavbou 1. etapy, v rámci které 
bude rekonstruována lékařská a ostatní nebytová část budovy, což jsou 
veškeré ordinace, čekárny, lékárna, laboratoře a další zdravotnické i ko-
merční prostory. 

Samotnému zahájení rekonstrukce předcházel náročný, ale logisticky 
úspěšný přesun lékařů a ostatních dotčených nájemců do náhradních pro-
stor v objektu zdravotního střediska tak, aby veškeré činnosti a služby 
pro občany zůstaly zachovány bez přerušení. Vše proběhlo za velké 
podpory pracovníků odboru technických služeb a v nepřetržité součin-
nosti s lékaři a nájemníky, kteří na přesunu velmi dobře spolupracovali 
navzdory své již tak náročné práci. Dobrá spolupráce byla i s firmami 
zajišťujícími malířské, zednické, instalatérské a elektroinstalační práce, po-
třebné pro vytvoření provizorních prostor. Rádi bychom jim alespoň touto 
cestou za jejich vzorový přístup poděkovali. I díky jim mohou dnes občané 
plynule využívat jejich služby v nezměněném rozsahu v náhradních pro-
storách (viz. níže přiložená orientační mapka).

Nyní již probíhá vlastní rekonstrukce budovy zdravotního střediska 
a tímto tedy prosíme všechny návštěvníky a uživatele zdravotního stře-
diska o vstřícnost a pochopení při realizaci takto rozsáhlé a pro Stráž-
nici velmi důležité akce. Věříme, že její výsledek nám všem bude po 
modernizaci velmi 
dobře sloužit, stejně 
jako je tomu už více 
než 30 let.  

Předáním staveniště dne 
21. srpna 2018 byla již  
stavba definitivně zahájena.



Ohlednutí do historie: počátek výstavby zdravotního střediska probíhal za vydatné 
pomoci mnoha strážnických spoluobčanů od roku 1979. Slavnostní otevření nové budovy 
se konalo 13. 4. 1985.

Výborná spolupráce lékařů a ostatních nájemců s pracovníky technických služeb města.



Práce se naplno rozběhly...

Stěhovaní bylo náročné!
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Mapka budovy s vyznačením dočasných  
nových prostor lékařů a dalších nájemníků.

Byla vytvořena pro lepší orientaci uživatelů  
veškerých služeb v náhradních prostorách: 
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Pitná voda nebo štěrk?
Ve středu 15. srpna 2018 byla během 
zasedání Senátu PČR projednána petice „Ne 
ohrožení pitné vody“, kterou podepisovalo 
více než 11 000 občanů okresu Hodonín 
(včetně nemalého množství občanů 
našeho města – pozn. red.). Projednávání 
petice bylo hodně dlouhé, ale ve všech 
příspěvcích, s výjimkou příspěvku úředníka 
z ministerstva životního prostředí, 
zaznívala podpora na ochranu zdroje vody 
a podiv nad tím, jak může ministerstvo ŽP 
schvalovat těžbu štěrku v jeho blízkosti, 
podcenit ohrožení či ztrátu vody pro občany 
a ještě k tomu v době sucha. Velké varování 
zaznělo od orgánů hygieny. 
Senát jednomyslně podpořil naši Petici, 
konstatoval, že zásobení vodou je prioritním veřejným zájmem a doporučil veřejnou oponenturu 
posudků doporučujících těžbu. Velmi si stanoviska Senátu vážím. Je to zatím jen částečný, ale 
z mého pohledu velmi významný úspěch, navazující na četná jednání, která jsme v této záležitosti 
v průběhu roku vedli společně s vedením mnoha okolních obcí. 
Všem za úspěšnou spolupráci děkuji.          Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko



9/2018 19

Ze života města
Univerzita třetího věku ve Strážnici
     Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ je aktivi-
ta s již více než dvacetiletou historií. V současné době probíhá 
v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Vý-
uka – přednáška vysokoškolskými profesory živě – je až na vý-
jimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro 
většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost ak-
tivního využití volného času nedostupná. Proto výuka přichází 
za seniorem – formou elektronických přednášek. Systém výuky 
je založen na předem natočených multimediálních přednáškách, 
které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst 
v rámci celé ČR, nezávisle na čase. O tuto formu vzdělávání je 
mezi seniory celorepublikově dost velký zájem.
     Rovněž ve Strážnici vzniklo tzv. konzultační středisko. Výuka byla zahájena 9. 9. 2015 v prosto-
rách KD Strážničan přednáškou z astronomie. Na první přednášce se sešlo 17 občanů (16 ze Strážnice, 
jeden ze spádové obce). Během čtyř přednášek z astronomie se počet studentů zredukoval na devět. 
Následovaly přednášky prvního semestru univerzity, kterých je vždy šest v každém semestru. Během 
prvního semestru se rozhodlo ve studiu pokračovat celkem pět studentů, a to jmenovitě: paní Marta 
Lípová, Strážnice, paní Anežka Mašková, Strážnice, paní Marie Smetková, Strážnice, paní Jaroslava 
Pavliňáková, Strážnice a pan Josef Tomčala, Sudoměřice.
Témata jednotlivých semestrů byla následující: 
- Etika a východisko z krize společnosti
- Lidské zdraví
- Čínská medicína v naší zahrádce
- Pěstování a využití jedlých léčivých hub
- Potraviny a spotřebitel
- Osobní finance
Pozoruhodné je a je třeba to zdůraznit, že všech pět stu-
dentů se vlastní pílí přeneslo přes počáteční zatížení studi-
em a studovalo na výbornou! Během studia se ve skupince vytvořil pěkný vztah vzájemnosti a přátelství. 
Proto nás všechny bolestně zasáhl odchod jedné ze studentek, paní Marie Smetkové, kterou jsme do-
provodili na její poslední cestě a rozloučili se s ní na hřbitově v Hroznové Lhotě v březnu tohoto roku 
(2018).
Paní Jaroslava Pavliňáková  se bohužel nemohla účastnit slavnostního ukončení studia, protože se 
v současné době léčí a bydlí v blízkosti svého bratra, který je jí v její nemoci nápomocen. Jsme s ní ale 
v kontaktu a osvědčení jí pojedeme osobně předat.
     Velké poděkování patří vedení města Strážnice za velkou podporu a také zaměstnancům KD Stráž-
ničan, kteří se ke všem členům Univerzity třetího věku chovali velmi vstřícně, takže tam všichni rádi 
chodili. 
     Po absolvování úspěšného studia to nejlepší nakonec – dne 19. 6. 2018 jsme se sešli v restauraci 
„U Kalendů“ ve Strážnici k slavnostnímu předání Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku 
„Svět okolo nás I.“ a slavnostnímu obědu s přípitkem šampaňského. Při této příležitosti přišla studenty 
seniory pozdravit i paní starostka, která jim vyjádřila uznání za jejich vytrvalost ve studiu s úspěšným 
výsledkem.      Helena Tomčalová, koordinátorka Univerzity třetího věku ve Strážnici
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Národní Konference Venkov – tradiční akce, která již podesáté umožní setkání a diskuse vý-
znamným aktérům rozvoje venkova, se v letošním roce uskuteční ve dnech 19. až 21. září 2018 
ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku. Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, 
s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR a vlastní 
organizaci konference budou zajišťovat Místní akční skupina Strážnicko a Turistická Agentura 
Slovácko, za významné podpory města Strážnice a jeho příspěvkové organizace KD Strážničan.
Město vyhlášené svými folklorními slavnostmi tentokrát bude hostit zástupce státní správy, sa-
mosprávy, spolkových i profesních organizací a další zájemce, kteří se zajímají o rozvoj krajiny 
a obnovu venkova. Nosnými tématy letošního ročníku jsou voda a stromy v krajině, komunitní 
rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov 
plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlamentu a její závěry jsou pak diskutovány na 
evropské úrovni. V rámci připravovaného programu bude příležitost navštívit i řadu ukázkových 
projektů, které přispěly k zlepšení života místních obyvatel tohoto krásného koutu naší republiky. 
V rámci 100. výročí vzniku Československa se akce koná v rodném kraji T. G. Masaryka. Tento fakt 
jistě přiláká účastníky nejen z nedalekého Slovenska, ale i z dalších států našeho středoevropského 
regionu. V bohatém doprovodném programu účastníci zažijí folklór i gastronomii Slovácka. 
Motto letošní konference zní „Žijeme venkov“. Připravovaný program tak jistě nabídne účastní-
kům mnoho podnětů, jak tento slogan aktivně naplnit. 

Otakar Březina, předseda MAS Strážnicko

Ovečky z ČT D se v létě ukrývaly i v Turistickém informačním 
centru Strážnicko
V letošním roce Turistické informační centrum Stráž-
nicko navázalo spolupráci s Českou televizí týkající 
se účasti na celostátním projektu „Sežeňte ovečky“ 
určeném pro děti od 4 do 15 let. Cílem projektu bylo 
podnítit dětskou zvědavost a „dostat“ děti od počí-
tačů do přírody a na různá zajímavá místa naší re-
publiky. Od 30. června 2018 v televizním kanálu ČT 
D do konce srpna běžela informace pro děti o tom, že 
se z televizního kanálu ztratily duhové ovečky, které 
je každodenně doprovázejí večer do postýlek, a roz-
prchly se do světa. Následovala výzva pro „malé hrdi-
ny“ k zapojení do letní prázdninové záchranné akce. 
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Do soutěže se děti registrovaly pod různými přezdívkami buď pří-
mo na webovém portálu www.sezenteovecky.cz nebo pomocí mobil-
ní aplikace v „chytrých“ telefonech. Zde se jim zobrazila mapa, kde 
se ztracené duhové ovečky nacházejí. Místa označená červeně byla 
turistická informační centra a památky (muzea, hrady apod.), zele-
ně označená místa musely děti vyhledávat pomocí GPS souřadnic 
nebo podrobného popisu přímo v přírodě. Po splnění různých úkolů 
získaly letáček s unikátním kódem a „tetovačky“ oveček. V našem 
infocentru děti samolepky s duhovými ovečkami musely nejprve 
najít a poté ovečku nakreslit. Děti se na místech fotily a fotografie 
spolu s kódy zadávaly do hry. Mohly tak získat různé zajímavé ceny, 
jako např. stavebnice LEGO, plyšové ovečky, ovčí kvarteta nebo se 
zapojit do počítačové hry. ČT D komunikovala s dětmi i přes sociální 
síť Facebook. 

Zájem dětí o hru byl obrovský a s velkou chutí se zapojovali i jejich rodiče. Celkem do našeho tu-
ristického informačního centra dorazilo zhruba 1500 „malých“ záchranářů s velkým odhodláním. 
Doufáme, že naše spolupráce s Českou televizí bude pokračovat i příští léto, a že se již nyní může-
me těšit na další zajímavou soutěž.                Lenka Gronská

Soubor Žerotín v Rumunsku
V letošním roce směřoval náš zahraniční zájezd do hornaté rumunské Transylvánie, kam jsme 
byli pozváni na Mezinárodní folklorní festival konající se ve městech Aiud a Ocna Mures. Ve dvou 
průvodech a mnoha vystoupeních jsme prezentovali domácí Strážnicko tancem danaj, mužským 
tancem verbuňk, požňovým veselím v pásmu Mlatci nebo dívčím škádlením u potoka v pásmu 
Pradleny. Dále jsme ukázali, jak může dopadnout přetahování o děvčicu na Horňácku, či jsme před-
vedli sedlácké z Boršic u Blatnice. Vystoupení jsme také obohatili valašskými točenými a dívčími 
halekačkami z Lašska. Při všech aktivitách na festivalu nás doprovázela naše cimbálová muzika 
pod vedením primáše Jožky Šťastného.
Na společných výletech jsme navštívili například nádhernou barokní pevnost ve městě Alba Iulia 
nebo jsme mohli obdivovat krásu pravoslavných chrámů při návštěvě monastýru u města Găbud. 
Ve volném čase jsme si procházeli památky historického města Aiud, kde jsme byli
ubytovaní, nebo jsme se v tamějším parnu chodili zchladit na místní koupaliště.
Celý zájezd jsme 
si moc užili a byli 
jsme překvapeni 
množstvím pa-
mátek a krásných 
míst, které tento 
kout Evropy na-
bízí.
Těšíme se na Vás 
na Strážnickém 
vinobraní a na 
Svatomartinských 
hodech!

Váš Žerotín
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Ohlédnutí za setkáním na Štíboře ve Skalici
V červenci jsme dostali milé pozvání od Mestského centra sociálnych služieb ve Skalici na Sloven-
sku na první ročník společného setkání klubů a organizací sídlících v nově vybudovaném sociál-
ním a komunitním centru na Štíboře.

Společně setkání a pozvání vzniklo z nápadu vedení obou měst ještě více posílit družbu mezi měs-
ty. Juniáles na Štíboře byl další akcí, kde se sešly všechny spolky a kluby a jejich členové se mohli 
mezi sebou podělit o radosti a strasti každodenního života. Skaličtí senioři nás navštívili na jaře na 
výroční schůzi Svazu zdravotně postižených Strážnice.
Akce se zúčastnily členky Klubu seniorů Strážnice, a to paní Horňáčková a paní Wasserbauerová. 
Členové Klubu seniorů ve Strážnici se setkávají jedenkrát týdně při pravidelných neformálních 
akcích. Pořádají také slavnostní vánoční večírek a slavnost ke Dni matek. Naposledy měli v klubu 
velmi zajímavou přednášku o bylinkách a jejich využití nejen pro zdraví.

Poslední setkání obou klubů ve Skalici bylo již před několika lety, ale i přesto zde strážnické zá-
stupkyně potkaly známé tváře a mohly si vyměnit zážitky a novinky. Za Městský úřad Strážnice 
je doprovázela sociální pracovnice Mgr. Eva Březovská a Skalici zastupovala vedoucí Oddělení 
sociální péče a zdravotnictví, Mgr. Gabriela Patková. 
Akce to byla velmi vydařená, nejen proto, že vyšlo krásné počasí a mohli jsme tak sedět v pří-
jemných prostorách zahrady denního centra, ale i přátelská atmosféra a setkání s novými lidmi 
všechny obohatilo.                 Eva Březovská, sociální pracovnice MěÚ
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Kniha Baťův kanál „Od myšlenky k nápadu“
Ke koupi v Turistickém informačním centru Strážnicko za cenu 299 Kč.
Unikátní vodní cesta Baťův kanál v letošním roce slaví 80 let od svého dobudování. K tomuto výro-
čí Povodí Moravy ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako např. Baťův kanál, o. p. s., Purkyňovo 
gymnázium Strážnice, Ředitelství 
vodních cest ČR, Okresní státní ar-
chiv Zlín a dalšími vydalo publikaci, 
která je unikátní v tom, že obsahuje 
textovou i fotografickou dokumen-
taci budování této vodní cesty. 
Kniha je rozčleněna do sedmi kapi-
tol, z nichž první pojednává o his-
torii výstavby a plavby. Cesta byla 
vybudována za účelem dopravy lig-
nitu z Rohatce do Baťových továren 
v Otrokovicích a v současné době 
slouží k turistickým účelům. První 
výletní lodí byla Mojena s kapaci-
tou 25 výletníků, která zde poprvé 
vyplula v roce 1939. Připomeňme 
však ještě jeden její významný 
aspekt, a sice to, že se jedná o geni-
ální vodohospodářské dílo závlaho-
vého a zároveň protipovodňového 
systému, díky němuž město Stráž-
nice snad nikdy nebylo zaplaveno 
vodou z řeky Moravy. V knize si 
můžeme prohlédnout fotografie 
z výstavby kanálu např. plavební komory Vnorovy, křížení s Veličkou (zajímavé je zde i využití 
kolejí na pojízdné vozíky), průkopu kanálového koryta, stavbu betonové zdi u Píštělkova mostu či 
budování Vnorovského jezu. Pozorný čtenář si jistě se zájmem prohlédne polohopisný plán závlah 
v úseku mezi Strážnicí a Rohatcem. Neméně zajímavé jsou i fotografie výstavby protipovodňových 
hrází, vyrovnávacích komor a mostů. 
Druhá kapitola představuje unikátní technické památky, jako např. lodní lanovku nad Vnorovským 
jezem, Výklopník v Sudoměřicích nebo zvedací lávku v Uherském Ostrohu. Nepřehlédnutelná je 
i tzv. Baťovská architektura s typizovanými domky obsluhy plavebních komor. Dobové fotografie 
také dokládají ničivou sílu válečných škod na tomto díle – pobořené mosty, silnice i jezy.  
Milovníka přírody jistě zaujme třetí kapitola nazvaná Včlenění do krajiny plná nádherných foto-
grafií flóry a fauny Bzenecké Doubravy – Strážnického Pomoraví či Národní přírodní památky 
„Váté písky“. Promyšlenost a velkorysost této vodní stavby je patrná i z unikátních leteckých sním-
ků. Další kapitola Vodní cesta včera a dnes mapuje opravy od roku 1972 do roku 2017 – odtěžo-
vání nánosů, opravu závlahových stavidel, plavebních komor, budování přístavů. V kapitole „Jak 
se vlastně jmenuje Baťův kanál“ je vyobrazen Pamětní list, který této vodní cestě uděluje oficiální 
název Baťův kanál. Šestá kapitola Přístav – první a (zatím) poslední nám představuje budování 
přístavů ve Veselí nad Moravou a v Petrově. Poslední kapitola Současnost a budoucnost je výčtem 
dalších přístavišť na této vodní cestě a představuje další plány, např. další opravy opevnění břehů, 
rekonstrukce a modernizace plavebních komor, vybudování dalších přístavních míst a chybějících 
komor. Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína bude podle autora textu knihy splněním snu mno-
ha vodáků plout z „Kroměříže do Paříže“.               Lenka Gronská
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Strážnické kulturní léto 2018
Foto Rostislava Svobodová, Dominik a Zdeněk Bobčíkovi, Lenka Gronská a Olga Floriánová

Divadelní neděle s Divadlem Víti Marčíka

Spolek Svatopluk z Hodonína ve skanzenu

Strážnické rockování – Wedlock a Husý kůže
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Květinový rej 

Festival Slunce 

Dostaveníčko strážnických souborů 
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V republice ČSR s Melody Gentlemen

Dožínky ve skanzenu 

FERRUM baví děti i dospělé
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Blues mezi vinohrady 

Hasičská neděle 

Medová neděle se Fčeličkami 
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Mariánská strážnická krojovaná pouť 

Pouť ve skanzenu

Svárovanka 



9/2018 29

Zarážání hory na Hotařské búdě

DUO Graž CM Capella

Country band SDU
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40. výročí úmrtí etnologa PhDr. Josefa Tomše, CSc.
Letos v létě uplynuly čtyři desítky let od předčasného 
úmrtí (3. 8. 1978) významného etnologa (6. ledna 1936, 
Hrubá Vrbka) Josefa Tomše. V roce 1954 vykonal matu-
ritní zkoušku na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. Studia 
národopisu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně ukon-
čil v roce 1959 státní závěrečnou zkouškou a diplomovou 
prací s názvem Duchová a sociální kultura na Horňácku. 
V následujících letech se k Horňácku, svému rodnému kra-
ji, neustále vracel, i když se poté, co se v roce 1957 oženil, 
trvale usadil ve Strážnici.
Veškerá jeho publikační činnost byla souhrnně zpracová-
na do bibliografického přehledu, který vyšel v roce 1996 
jako příloha č. 9 k časopisu Národopisná revue. Pracoval 
na monografiích horňáckých obcí. Napsal kapitoly v kni-
hách Horňácko,  Lipov a Blatnice. Byl členem programové 
rady Horňáckých slavností. Velmi vydařený byl jeho autor-
ský pořad Horňácký večer. Pořad lidových hudeb, zpěváků 
a tanečníků z Horňácka uskutečněný v roce 1971 jak na 
Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou, tak na 
MFF ve Strážnici. 

Jako etnolog se věnoval i dalším etnografickým oblastem, např. Valašsku a Těšínsku. 
V roce 1967 získal po vykonání rigorózní zkoušky titul doktor filozofie, v roce 1970 úspěšně obhá-
jil kandidátskou disertační práci na téma Výroční a rodinné obyčeje na moravském Valašsku a v roce 
1972 získal vědeckou hodnost kandidáta věd.
Od roku 1962 byl zaměstnán jako etnograf v Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Stal se zástup-
cem ředitele a vedoucím národopisného oddělení a snažil se o to, aby se tato instituce kromě své 
metodologické činnosti zaměřila i na vědeckou práci, získala statut národní organizace a začlenila 
se do mezinárodního systému institucí zabývajících se lidovou kulturou. Zasadil se o vybudování 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy.
Byl členem redakční rady mnoha odborných časopisů a sborníků. Byl zakladatelem a redaktorem 
odborného časopisu Národopisné aktuality (dnes Národopisná revue), členem redakční rady Náro-
dopisného věstníku českoslovanského, Českého lidu a sborníků edice Lidová kultura a současnost: 
Životní prostředí a tradice (1975) a Masopustní tradice (1979). 
Kromě vědeckého studia převážně duchovní a sociální kultury se profesně i osobně věnoval fol-
klorismu. Kromě výše uvedených Horňáckých slavností byl členem dalších programových rad 
folklorních festivalů – např. MFF Strážnice, Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice, Náro-
dopisných slavností v Dolní Lomné. 
Jako odborný pracovník Ústavu lidové kultury spolupracoval s ostatními kulturními institucemi, 
připravoval pořady a odborné přednášky. Snažil se aktivně propagovat lidovou kulturu prostřed-
nictvím masmédií – formou televizních vystoupení, rozhlasových pásem, článků v denním tisku 
a přípravou gramofonových desek. Proslulý je televizní medailon Poslední hudci (1974). Ze scénářů 
rozhlasových pořadů jsou to např. K padesátinám Jožky Kubíka (1957) nebo O nejstarším zpěvákovi 
z Horňácka (k 70. narozeninám Martina Hrbáče z Hrubé Vrbky 1957). Významné jsou také gra-
mofonové desky např. Muzika Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky (1973), Lidové balady ze Strážnice, zpívá 
Marie Procházková (1974), Gajdošská muzika na Horňácku, na gajdy hraje a zpívá Josef Tomeš (1975), 
Ňorkova muzika z Hrubé Vrbky, k 85. narozeninám primáše Jana Ňorka (1978).
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Dr. Josef Tomeš byl členem mnoha odborných institucí, např. 
Národopisné společnosti českoslovanské při Československé 
akademii věd, členem subkomise pro lidové obyčeje Českoslo-
venské sekce Mezinárodní komise pro studium lidové kultury 
v Karpatech a na Balkáně, ústřední sekce pro lidový tanec při 
Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze, člen výboru 
etnografické sekce Československé společnosti pro vědeckou ki-
nematografii při ČSAV. 
Láska k lidovému umění byla součástí jeho osobnosti. Hudba 
a píseň, tak svérázná, ale tak typická pro Horňácko a jeho tvr-
dý život, ho provázela celý život. Jako chlapec se učil hrát na 
housle a obdivoval hru „majstrů“ (J. Ňorka, J. Kubíka a dalších). 
Jako dospělý zkoušel hru na piano a různé druhy píšťal. Uchvátil 
ho ale jiný hudební nástroj, jeho rodnému kraji sice vlastní, ale 
postupně se vytrácející – gajdy. Ovlivnila ho jak tradice gajdošů 
na Horňácku (např. Jan Sobek), tak Ladislav Rutte svou knihou 
Gajdy a gajdošská tradice na Valašsku a Slovácku (1964).

Měl velmi rád horňáckou hudbu - hrál, zpíval i tančil (sedlácké, verbuňk). Jako vysokoškolský 
student byl spolu se svou budoucí manželkou Ludmilou členem Slováckého krúžku v Brně. Prezen-
toval se jako muzikant, zpěvák a tanečník na různých folklorních festivalech. 

Během svého krátkého života získal řadu vědeckých ocenění. V roce 1967 to byla Cena Bedřicha 
Václavka a čestné uznání Vědeckého kolegia historie ČSAV za kolektivní práci Horňácko. Život 
a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. V roce 1978 získal jako člen 
autorského kolektivu Krajskou cenu Bedřicha Václavka za projekt Lidová kultura v současném kul-
turním životě.                   Lenka Gronská
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Z deníku kanonýra
V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Při té příleži-
tosti nám paní Lenka Štraubová-Skácelová poslala pár zážitků vypsaných z deníku jejího dědečka, které 
se odehrály právě před 100 lety.
Jmenuji se Jan Skácel. V roce 1917 jsem dosáhl od-
vodového věku 18 let. Předčasně jsem odmaturo-
val a 14. 10. 1917 jsem narukoval do Olomouce do 
jednoročního důstojnického kurzu pro kanonýry. 
Maminka a sestra Mařa plakaly.
28. dubna 1918 neděle – slavnostně jsme ukon-
čili školu, byl jsem povýšen na Vormeistra, byl 
Schlussraport. Štramácky jsme se postavili do 
řady, i oficíři, hejtman komandoval a přišel i gene-
rál Ruprecht von Wahrland, přijal hlášení, bylo 3x 
„Hoch císaři“, všichni jsme tasili šavle a „Hoch“, byl 
to slavnostní okamžik.
26. května 1918 středa – odjezd do pole. Vstal jsem časně a dopravil svůj vojenský kufr na nádraží. 
V kasárnách jsme se sešli v plném počtu. Ruksak napakovaný k prasknutí – složený plášť, celt, 
připevněný esšálek, feld flaška. A tak jsme jeli do pola vojenským vlakem přes Vídeň do Lienzu, 
tam pokračoval výcvik.
5. června 1918 pondělí – deky jsme nefasovali a slámy neměli, tož jsem si upravil ruksak pod hla-
vu, prostřel celt a ležel oblečený i v mantli. Ale sotva jsme zdřímli, přihnal se Řezníček a vybouřil 
všechny, prý poplach. Jeden z lajnantů se ožral a uspořádal pijatyku ve škole. Vyklidili jednu cimru, 
kde už chtěli spát, dotáhli stůl, štamprlata, svíčky a za chvíli všichni už oblečeni jsme s velikým 
„Habt ach, Links schaut“ přivítali lajtnanta Kochera. Zasedli jsme za stůl a donesl se rum, tři láhve. 

Nám se nechtělo flámovat, ale na befel to muselo být. 
A pili jsme veselo, připíjeli. Já se chopil houslí, Štěr-
ba harmoniky a ještě dva tam hráli, řvali, objímali se 
a lili po sobě rum, jehož se síla vypila. Už bylo dáv-
no po půlnoci, když lajtnanta odnesli a my potom se 
trousili spát.
12. září 1918 čtvrtek – bylo mi dobře, neboť jsem do-
stal z domova půlku velikého pecna chleba a vánočku. 
Poslali to expres, za 5 dní to bylo tady. Odpoledne byli 
alarmováni italští letci, ale neobjevili se. Živě jsem se 
teď zajímal o boje na západě. Němci ustupovali, snad 
se přiblížil konec války. Teď začne školní rok, už jsem 
mohl pěkně studovat nějaké životní povolání.
7. října 1918 pondělí – první den střílení na ostro. 
I já jsem byl přidělen a sice jako No. 6. Běžel jsem ke 
svému kanonu. Ruchu všude, všichni zaujati střílením 
a přípravami. Nový rozkaz, já vytahuji z bedny šrap-
nel, s Jelínkem No. 5 tempírujem na komando a po-
dávám šrapnel No. 3, které láduje, zarazí patronu do 
kanonu, uzávěr se sám zavírá. „Připraveno ke střelbě! 

Pal!“ Mimoděk jsem si zacpal uši, rána ale selhala a vyšla až po druhém trhnutí šňůrou, když už 
jsem měl ruce dole. Ej to byly rany. A ten náraz vzduchu. Při druhé raně jsme už zůstali u děla. To 
bylo, jak když švihne přes tvář, škubne to člověkem.
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12. října 1918 sobota – význačný den. Nemaje nejmenšího tušení šel jsem k obědu a k Befehlu. 
U kanceláře jsem se dozvěděl, že od Gruppe III jde 17 jednoročáků do pole na frontu. Pak i jakousi 
zprávu jsem zaslechl, že i já. Nevěřil jsem, až Oberlajtnant Planner přečetl Gruppenkomandobefehl, 
dle něhož má 6 jednoročáků odejít hned na frontu a to i já. Všech šest nás povýšili na Feurwehren 
Kadet Aspirant. Zprávu jsem přijal dost klidně, ač jsem byl velice překvapen. Oberlajtnant nám 
gratuloval a přál štěstí do pole, pak kolegové gratulovali a já říkal, ať kondolují.
13. října 1918 neděle – asi poslední, co jsem prožíval tady v Pustertálu. Po mši jsme šli fasovat 
Ausrustung, ale nic neměli. Já jsem fasoval pouze pistoli a 30 nábojů. Po obědě to šlo honem. 
Oberlajtnant Toth mi povolil jet ještě na pár dní domů. Tak jsem si to honem v kanceláři vyřídil. 
Nafasoval 20 K, 3 Fleischkonservy a 6 Kaffekonserv, vzal propustku do 16. Tak tak jsem doběhl 
k vlaku, už vjížděl do nádraží, beze všeho jsem vskočil do vagonu a už vlak jel. Jenom se nebát. Via 
Spittal, Vídeň, Strážnice.
15. října 1918 úterý – měl jsem nesmírnou radost, že jsem doma, jako naši byli rádi. Najedl jsem 
se, umyl a převlekl do salonek. Vypadal jsem pěkně, jak všichni říkali a gratulovali k povýšení. 
Procházel jsem se městem s kamarády, ale radost mi kazilo pomyšlení, že brzy zas musím odjet. 
Měl jsem slavit jubileum svého vojančení, plný rok. Právě po roce jsem měl jet na frontu, ale nejel 
jsem. Dostal jsem španělskou chřipku a ležel doma. Pak už byl převrat.

Československý legionář des. Jan Martinek (1892–1918)
Tento rok slavíme 100 let od vzniku Republiky Československé (nebo také Československé republi-
ky, či v zahraničí ustáleného názvu Czechoslovakia). Známé jsou československé dějiny a houštiny, 
kterými se muselo během historie projít, abychom došli samostatnosti a autonomie. Méně zná-
mým faktem, na který se mnohdy zapomíná anebo se přehlíží, je to, že vznik Československa byl 
vykoupen krví legionářů. A vpravdě z jejich krve povstala naplněná idea realizace první republiky. 
Jeden z těch, kteří dobrovolně vstoupili do legií, domů se již nevrátili a svojí krví zpečetili vznik-
nuvší Československo, byl Jan Martinek ze Strážnice.

Narodil se 18. prosince 1892 ve Strážnici do rodiny Františka Martinka 
a jeho ženy Apolonie (roz. Badařové). V civilním životě byl rolníkem. 
V roce 1910 nastoupil vojenskou základní službu. Roku 1914 byl mo-
bilisován a s 25. praporem polních myslivců odeslán na ruskou frontu. 
Zde upadl 16. května 1915 do zajetí. Dne 10. července 1917 vstoupil na 
vlastní žádost do československých legií a byl zařazen 
jako střelec k 5. čs. střeleckému pluku. Dne 15. ledna 
1918 byl zařazen k 1. rotě úderného praporu a absol-
voval příslušný výcvik. Dne 26. dubna 1918 dorazil 
do Kansku-Jenisejského, kde se účastnil prvních 
bojů úderného praporu s bolševiky. Do bojových 
akcí byl zařazován do 14. července 1918 a 1. srp-
na 1918 byl povýšen na desátníka. Po odpočinku 
a přepravě přes Bajkal se zúčastnil dalších bojů a 8. 

září 1918 byl vyznamenán medailí sv. Jiří IV. stupně. Další boje probíhaly u Nižní 
a Verchní Tavalgy ve dnech 16. a 17. září. Zde Jan Martinek 17. září 1918 padl. Byl 
pochován v Jekatěrinburgu na Michailovském hřbitově.
Tímto příspěvkem bych rád vzdal úctu a čest Janu Martinkovi i ostatním čes-
koslovenským legionářům, kteří se svým životem podepsali pod slova Mistra  
Jana Husa: Super omnia vincit veritas (Pravda vítězí nad vším). Vždyť tato slova   
jsou právě na naší prezidentské standartě: Pravda vítězí.

Filip Martinek, student Teologické fakulty JU
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Osudový rok 1938 ve Strážnici
Letošní rok přináší řadu zamyšlení nad „osudovými osmičkami“ v českých (či českosloven-
ských) dějinách. Vedle 100. výročí vzniku tzv. první republiky máme letos také kulaté 80. 
výročí od událostí souvisejících s jejím zánikem. Tato doba se do paměti současníků nesma-
zatelně vryla a poznamenala mentalitu českého obyvatelstva na následující desetiletí.
Po první světové válce se Němci, kteří v rakousko-uher-
ské společnosti ztělesňovali mocenské struktury, muse-
li smířit s porážkou i potupnými mírovými podmínka-
mi. Po vzniku Československa se na jeho území ocitlo 
více než 3 miliony Němců. Řada z nich řešila problém, 
kam se zařadit, jestli mezi Rakušany, české Němce nebo 
říšské Němce. Kromě toho se mezi německy mluvícím 
obyvatelstvem vyskytovalo i značné procento Židů. 
Česká společnost po převratu neskrývala svůj odpor 
vůči německému a židovskému etniku. Politické špičky 
českých Němců (později označovaných jako sudetských 
Němců) projevily v této době snahu o odtržení germa-
nofonních oblastí od jádra českých zemí. Iniciativa se 
z mnoha důvodů rozplynula. Mnozí Němci se začlenili 
do politického života prvorepublikového Českosloven-
ska. Přesto se zcela nesmířili s tím, že mají žít ve státě, 
kde platili za menšinu. Teprve léta hospodářské krize 
(propukla v roce 1929) však gradovala česko-německé 
nepřátelství. Krize postihla totiž zejména pohraniční 
průmyslové oblasti, kde se právě koncentrovalo němec-
ké osídlení.
Nástup Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu 
a obnovení snah o vytvoření „Velkoněmecké říše“, která 
by se stala státem všech Němců v Evropě, vlily naději 
do žil i českým Němcům. K myšlence autonomie nebo připojení germanofonních území Českoslo-
venska k Německu se upnula zejména pravicová sudetoněmecká politická reprezentace. Tu může-
me ztotožnit se Sudetoněmeckou stranou (Sudetendeutsche Partei) a jejími čelnými představiteli 
Konradem Henleinem či Karlem Hermannem Frankem. Sudetští Němci brzy přešli od slov k činům. 
Začali tvořit polovojenské organizace, které měly zprvu za úkol bránit jejich stranická shromáždě-
ní nebo napadat politické protivníky, později ale zejména tzv. Ordneři jednotek Sudetendeutsche 
Freikorps vyvolávali protičeské demonstrace a páchali teroristické činy na představitelích česko-
slovenské státní moci i bezbranném českém obyvatelstvu. Záhy tedy muselo dojít ke střetu s čs. 
vojenskými jednotkami.
Mezinárodní politická situace se zostřovala již v průběhu první poloviny třicátých let. Teprve 
v polovině desetiletí dospěla do stavu, kdy se vojenské i politické špičky začaly reálně obávat 
o bezpečnost státu. Prakticky v celé Evropě se rozběhl závod ve zbrojení, ve kterém nezaostávalo 
ani Československo. Hlavními tahouny čs. zbrojního průmyslu byly továrny Zbrojovka Brno, Škoda 
Plzeň a jejich filiálky. Do výroby tanků, obrněných a nákladních automobilů se zapojily i továrny 
ČKD-Praga, Tatra Kopřivnice a další. Mamutím projektem zajišťujícím celou koncepci obrany státu 
se staly železo-betonové pevnostní objekty. Ty byly budovány podél hranic čs. státu i ve vnitroze-
mí. Jedna z posledních linií měla vyrůst i na moravsko-slovenské hranici, tedy i poblíž Strážnice 
mohly ve svazích Bílých Karpat bránit čs. území objekty lehkého opevnění tzv. řopíky. Stavba 
pevností nepřinášela státu jen obranný systém, ale stala se „hladovou zdí“, která podpořila rozvoj 
krizí postiženého stavebního průmyslu.

Stráž obrany státu u kapličky na 
cestěz Valtic do Katzelsdorfu
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Rok 1938 přinesl obrovské vze-
pjetí národní soudržnosti. Zatím-
co v březnu 1938 Hitler připojil 
k Německu Rakousko a neskrýval 
své touhy po vytvoření panger-
mánské říše, Československo se 
připravovalo na všesokolský slet, 
který se následně i stal mani-
festací ochoty obyvatelstva brá-
nit svou vlast. Možná paradoxně 
se i mezi Němci (zejména levico-
vě orientovanými) našly skupiny 
odhodlané bránit integritu Čes-
koslovenska. Na Mikulovsku tito 
Němci formovali polovojenskou 
jednotku Rote Wehr. I ve Strážni-

ci se obyvatelstvo připravovalo na válku. 19. června 1938 uspořádali legionáři a někdejší vojáci 
Slovácké brigády branný sraz. Na náměstí se shromáždily příslušníci Sokola, Orla, Skautů, hasiči, 
legionáři a žactvo místních škol, aby vzdali čest vlajce, která byla vztyčena po zvuku fanfár z Libu-
še. Legionáři a dobrovolníci z let 1918–1919 přísahali věrnost republice a starosta města František 
Stanislav ve svém projevu burcoval občany k soudržnosti a obraně státu před Německem. 
Kvůli shromažďování německých jednotek u čs. 
hranic došlo v květnu 1938 k vyhlášení částeč-
né mobilizace (tzv. ostrahy hranic). „V noci na 
21. května přijel do Strážnice kurýr, zalarmoval 
městský úřad a poštu, a ráno bylo povoláno 
asi 40 záložníků, aby nastoupili službu. Sokoli 
odešli hlídat mosty. 22. května se ve Strážnici 
objevilo 5 vojáků v nových polních stejnokro-
jích, kladou telefonní linku.“ Na ochraně státní 
hranice se kromě dvou mobilizovaných ročníků 
záložníků podílela také Stráž obrany státu. Tato 
jednotka, nově utvořená k ochraně hranic v roce 
1936, sestávala ze spolehlivých mužů oddaných 
čs. státu z řad vojenských záložníků, aktivních 
vojáků (specialistů), četníků, policistů a přísluš-
níků finanční stráže. Stráž obrany státu měla 
tvořit první obrannou linii chránící hranici. 
V případě postupu nepřátelských jednotek měli 
její příslušníci prudkou palbou zastrašit nepříte-
le a alarmovat jednotky pravidelné armády sto-
jící v další obranné linii (v opevnění). Byť k vá-
lečnému konfliktu nedošlo, musela Stráž obrany 
státu, ale i četnictvo či finanční stráž čelit celé 
řadě útoků sudetoněmeckého Freikorpsu. Léto 
přineslo relativní uklidnění, ale mnozí tento stav 
chápali jako klid před bouří. Obyvatelstvo se na-
rychlo seznamovalo s hrozivými účinky bojových plynů a pořizovalo protiplynové masky. Starší 
generace měly v paměti první světovou válku a obávaly se dalšího válečného běsnění. Přesto se 
v nich našlo odhodlání bránit svou vlast i za cenu obětí.

Průvod u příležitosti branného srazu

Vojáci čs. armády v roce 1938
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Politická jednání se nesla v duchu nátlaku německého vůdce Adolfa Hitlera. 
Západní mocnosti vyznávaly politiku usmiřování („appeasement“) a vychá-
zely Hitlerovi vstříc. Československo začalo pociťovat stupňující se pro-
vokace ze strany sudetských Němců, kteří využívali každého zásahu čs. 
strany k demonstraci československé brutality vůči Němcům. Ve dnech 
18. a 19. září 1938 byli znovu povoláni příslušníci Stráže obrany státu 
k ostraze státních hranic.  Na jihovýchodní Moravě působil 19. prapor 
Stráže obrany státu se sídlem v Hodoníně. Velel mu podplukovník čs. 
armády Josef Malec (od pěšího pluku 10 z Břeclavi). 23. září 1938 v noci 
byla vyhlášena všeobecná mobilizace 1. zálohy (muži do věku 40 let) a vy-
braných specialistů do věku 50 let. Městský kronikář Jan Skácel dobu zá-
řijové mobilizace podává takto: „23. září odjížděli další povolaní záložníci. 
Večer se bubnovalo po městě, že do půlnoci se mají na náměstí odvést koně pro 
vojsko. A po zprávách ČTK v rozhlase byla vyhlášena všeobecná mobilizace do 
40 let. Bylo po spánku! Veliké vzrušení se zmocnilo všech, zvláště v rodinách, 
kde se v noci chystali záložníci na vojnu. Ulice se zaplnily lidmi. Živo bylo jako 
ve dne… 24. září ráno byly vylepovány mobilizační vyhlášky a prvními vlaky odjížděli 
záložníci doprovázení příbuznými a známými. Jeli jako do války. Město se vyprázdnilo, mnoho mužů 
chybělo v obchodech, úřadech, dílnách i hospodářstvích.“ Na „lúky“ přiletělo asi 40 čs. letadel a vo-
jáci hledali ubytování ve městě. 30. září přijelo do Strážnice větší množství vojska, které budovalo 
kamennou barikádu u Skalické brány a hlídalo mosty. Vojáci se ubytovali ve školách.

Na Strážnicku se v 30. letech odehrálo několik cvičení čs. ar-
mády. Poslední v srpnu 1937 proběhlo za účasti tanků, obrně-
né techniky i letectva. Na „lúkách“ mezi Strážnicí a Vnorovy 
vyrostlo improvizované vojenské letiště, které bylo následně 
užito i za mobilizace. Vojáci tedy nepředstavovali ve městě 
cizí a nenáviděný prvek, ale ukázku obranyschopnosti státu. 
Veškerá připravenost a odhodlání povolaných mužů vyšla vni-
več, protože o osudu země a jejích obyvatel rozhodli političtí 
představitelé 30. září 1938 v Mnichově. Slovy denního tisku: 
„Zůstává národ, ale mění se mapa.“ Československo muselo 
Německu odstoupit území s německou většinou obyvatelstva. 
Obsazování probíhalo v prvních deseti dnech října 1938. „3. 
října vojáci ve Strážnici chodí cvičit na louky, také vypomáhají 
při polních pracích; lidé je mají rádi. 4. října v poledne přišel 
vojákům rozkaz k odchodu. Nastal shon, volali vojáky z polí, 
děvčata nosila jiřiny, vojáci si je dávali za čepice a odpochodovali 
směrem na Žeraviny…“ Tak končila tzv. první republika. Po od-
stoupení pohraničí Německu, Maďarsku a Polsku se přihlásily 
o autonomii také územní celky Slovenska a Podkarpatské Rusi. 
Prezident Edvard Beneš abdikoval a stát se začal proměňovat 
v duchu šovinismu a antisemitismu. Tento přechodný státní 
útvar bývá označován jako tzv. druhá republika a její oficiální 
název Česko-Slovensko jako by předznamenával rozpad státu 
na českou a slovenskou část, ke kterému došlo v březnu 1939.

Zdroje: tzv. Skácelova kronika města Strážnice, sbírka Štefana Széleše, archiv autora 
Lukáš Lexa

Desátník Bedřich Kalla 
mobilizovaný u hodonínského 

jezdeckého pluku 7
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Abiturent gymnázia objevil a vychoval českou sprinterskou 
hvězdu
I v době normalizace vyučovali na strážnickém gymnáziu skvě-
lí pedagogové a především slušní lidé. „Nejdůležitějším byl ředitel 
Alois Studnička. Zvládal politické tlaky a studentům pomáhal. Sám 
jsem jej jako zachránce poznal. V rozhovorech mi to potvrzují bývalí 
spolužáci, profesoři a všichni, kdo pana doktora znali. Před pár lety 
jsem se spřátelil s Jardou Vlčkem, k našemu překvapení jsme zjistili, 
že jsme vlastně spolužáci,“ rozvíjí další sportovní příběh vznikající 
knihy o sportování na strážnickém gymnáziu publicista Vladimír 
Salčák. 
V roce 1979 nastoupil na gymnázium Jaroslav Vlček. „Ve Strážnici 
jsem studovat musel, protože v Hradišti to z politických důvodů nešlo. 
Můj dědeček byl v padesátých letech uvězněný a dlouhá léta strávil 
v krutém žaláři v Jáchymově. Otec jako politicky nespolehlivý sloužil 
v Čepičkových PTP praporech. I proto zvítězila Strážnice, kde ředite-
loval velmi slušný člověk, který se za mne zaručil. Ostatně tam navště-
voval vyšší bratrskou i Jan Amos Komenský. Jsem v dobré společnosti,“ 
směje se čtyřiapadesátiletý trenér českých sprinterů. Dařilo se mu ve skoku do dálky. „V osmnácti jsem 
byl skokem 712 cm nejlepším juniorem Československa. Na mistrovství jsem skončil na druhém místě. Zaběhl 
jsem i stovku pod jedenáct,“ potvrzuje Jaroslav Vlček. 
Po úspěšné maturitě a dalším studiu začal pracovat jako vedoucí trenér mládeže v Jablonci. V září 1987 
po sportovním zájezdu z Rakouska Vlček zatoužil žít ve svobodném světě. „Strach jsem samozřejmě měl, 
ale teta ze Švýcarska složila peníze na účet a s manželkou Danielou jsme jeli na lyžařský zájezd do Rakouska. 
Věděli jsme, že se nevrátíme. O našem úmyslu věděla jen maminka, otec mi ten rok zemřel. Ale přesvědčení, 
že tady nechci žít, bylo silnější.“ vzpomíná úspěšný trenér s osobním rekordem v dálce 742 centimetrů.
Vrátil se až v roce 1994, dokončil studium na fakultě tělovýchovy a sportu, získal nejvyšší trenérskou 

třídu, vychoval mnoho skvělých sprinterů 
a stal se reprezentačním trenérem. Jeho 
svěřenec Zdeněk Stromšík, kterého objevil 
a přetáhl od fotbalu, letos zaběhl český re-
kord na stovce 10,16 vteřiny, po desítkách 
úspěchů a rekordů v mládežnických katego-
riích na nedávném vrcholu atletického roku 
na mistrovství Evropy v Berlíně postoupil 
do semifinále. Do finále evropského šampi-
onátu postoupil i se štafetou 4x100 metrů, 
která se chystala překonat letitý český re-
kord, zranění jednoho závodníka těsně před 
startem splnění snu překazilo. 

Autoři připravované knížky vyzývají bývalé studenty, aby jim poslali fotografie, záznamy či vzpo-
mínky. „Píšeme sportovní kroniku nejen s důrazem na oficiální fakta, ale také s nadhledem.  Bude to zábavná 
i přesná sportovní kronika gymnázia. A taková je i naše e-mailová adresa, na kterou nám můžete napsat:  
kronikagymnazia@seznam.cz,“ věří v úspěch smělého plánu Jiří Nováček.

Lucie Juřenová (redakčně zkráceno) 

Jaroslav Vlček vpravo 
na závodech v roce 1981.

 Foto: www.atletikasradosti.cz

Jaroslav Vlček se Zdeňkem Stromšíkem na ME v Berlíně.  
Foto: www.atletikasradosti.cz
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Hasiči Strážnice
Mlýnky 2018
Vážení spoluobčané města Strážnice.
Dovolte mi, informovat Vás o činnosti hasičů Strážnice v letním období. 
V termínu 15.–21. 7. 2018 proběhlo mezinárodní soustředění hasičů Mlýnky 2018.
Účastnilo se ho spolu s kolegy ze Spolkové republiky Německo 75 dětí a dospělých.
Soustředění probíhalo v lokalitě Mlýnky a účastníci byli ubytováni ve vlastních stanech. Po ce-
lou dobu zde všichni plnili nejen úkoly pro malé hasiče, ale i jiné táborové hry. Naše pozvání na 
soustředění přijali i hasiči z Německa, se kterými udržujeme dlouholetou spolupráci již 26 let. 
Prvopočátky této dlouhé družby zahájili naši starší kolegové hasiči už v roce 1992. Jak naše děti, 
tak i děti z Německa vytvořily super partu. I přes jazykovou bariéru se všichni dobře bavili a sta-
nování si užili. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům a také těm, kteří se podíleli na organizaci 
soustředění a věnovali se zúčastněným dětem.
Děkujeme všem, kteří nás jako hasiče v tomto roce podpořili ať finančně, tak morálně. Jmenovitě 
Prodej ovoce a zeleniny Uhman, Víno Botur, sítotisk Vávra Strážnice. 
Všem velké díky a mnoho spokojených dnů.

 Boris Gregorovič, starosta SDH Strážnice 

Skupina německých hasičů z regionu Nordfriesland u Dánských hranic na návštěvě strážnické 
radnice.
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Oddíl Scarabeus
Jak přežít v přírodě
Oddíl Scarabeus pořádá každoročně pro své členy letní tábor s celotáborovou hrou. Ten letošní, ju-
bilejní 20. ročník, se však lišil. Během cesty na tábor nás stihla pohroma, která znemožnila veškeré 
hry a bezstarostnou zábavu. Od té doby nás zajímalo jediné, jak katastrofu přežít!
Ještě jsme ani nebyli na tábořišti, když se země zatřásla a vypustila ze svého nitra oheň, dým 
a z rádia se ozvalo hlášení státního krizového štábu: „Usilovně zjišťujeme, co se stalo, prosíme, 
neodcházejte ze svých domovů a pokud se nacházíte mimo budovy, vyhledejte nejbližší bezpečné 
místo a na něm setrvejte.“ Pokoušel se o nás strach, ale my se nedali a vydali se rychle do tábora, 
abychom se ukryli. Jaké bylo naše zděšení, když jsme nalezli jen rozbořené stany a zlomený stožár. 
A tak jsme se museli začít starat o to, abychom měli kde spát, co jíst a pít. Během celého týdne jsme 
se cvičili v umění života v přírodě  – hledali jsme jedlé rostliny, stavěli přístřešky, vařili jídlo v zemi 
pomocí rozžhavených kamenů a další činnosti důležité pro přežití. Když na našich slunečních ho-
dinách „odbila“ pátá hodina, ozvalo se z rádia další hlášení, které nám dodávalo naději, že i my se 
dočkáme záchrany. A tak se také stalo, záchranné složky náš tábor nalezly a oznámily nám, že ne-
bezpečí pominulo a i přístupové cesty k domovu jsou již funkční a my se můžeme vydat k domovu. 
Osádka našeho tábora to neměla snadné, mnohdy jsme byli již na pokraji svých sil, ale společným 
úsilím jsme si vždy poradili. Na táboře jsme nasbírali cenné zkušenosti, které jistě uplatníme na 
pravidelných schůzkách, výpravách i dalších táborech.
Oddíl Scarabeus zahájí svoji každoroční činnost v sobotu 6. října. Pokud vás lákají podobná dob-
rodružství a velká parta kamarádů, přidejte se k nám! 
Napište nám na e-mail: OddilScarabeus@gmail.com.
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PÁ 7. 9. STRÁŽNICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ PEL-MEL 
 Kde: v areálu TJ Jiskra Strážnice. Kdy: 9–13 hodin
 Co Vás čeká: Nabídka strážnických sportovních klubů a organizací pro žáky, studenty 
 a rodiče, kde si mohou vyzkoušet sportovní aktivity např. fotbal, florbal, házená, stolní tenis, 
 šachy, tenis …
 Vedoucí akce: Roman Zemánek, Marie Knitlová

SO 8. 9. STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ
 Dětský vinařský koutek od 13.30 hodin na náměstí Svobody.
 Vedoucí akce: Roman Zemánek 

PO 10. 9. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA VŠECH EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
 Klubovna DDM Strážnice v 18.00 hodin.
 Hodláte-li uvést v činnost nový kroužek, volejte na tel. 739 354 587.
 Těšíme se na spolupráci!

NE 16. 9. „KRTEK A JEHO PŘÍHODY“ 
 Odpoledne plné soutěží čeká na všechny kluky a holky.
 Kde: zahrada DDM Strážnice. Kdy: 15–17 hodin
 Vstupné: 30 Kč 
 Vedoucí akce: Marie Flašarová

SO 22., 29. 9. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem z Kuřimi a Veselím n. M.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová

SO 22. 9. VELKÁ DRAKIÁDA – odpoledne v 15 hodin, letiště Za Drahami
 Co nás čeká: Výroba vlaštovek, soutěže v létání vlaštovek a draků 
 a ukázka leteckých modelů. 
 Startovné: 30 Kč. Možnost zakoupení občerstvení.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová

ST 3. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU 16–18 HODIN
 - Praktická ochutnávka většiny zájmových kroužků v budově a na zahradě.
 - Informace Vám přímo podají vedoucí zájmových kroužků.
 - Možnost zápisu, zaplacení a výhry v kole štěstí. 
 Těší se na Vás pracovníci Domečku!

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2018
SO  6. 10.  SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK 
PO 29. 10. HALLOWEENSKÁ NOC PRO DĚTI OD 6 LET

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz  e-mail: ddm.straznice@gmail.com
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ceny za kroužky platí za období od října 2018 do května 2019

ODDĚLENÍ PŘÍRODNÍCH VĚD SPORTU A TURISTIKY – vedoucí  Mgr. Marie Knitlová
Geocaching – pro děti od 8 let, je to hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v hledání schránek 
(pokladů) za pomocí GPS navigace.  ved. Veronika Kolajová 300,-
Kalanetika – pro dívky a ženy se zaměřením na formování těla formou posilování a zlepšování flexibility 
těla. ved. Vlasta Durďáková 800,-
Fotbal – přípravka, mladší a starší žáci, dorostenci ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice.
 ved. Radim Sedlák, Jiří Mašina, Marek Jurnikl 200,-
Házená – pro děvčata+ stávající chlapce ročník 2006, 2007 a 2008 – házená je moderní rychlý sport, 
házenkářské dovednosti podporujeme všeobecnou sportovní průpravou a hrami. 
Trénujeme 3x týdně/1,5 hod a hrajeme oficiální JM ligu.
 ved. Marie Knitlová, Antonín Střelec, Magda Petriová (platba  pololetně ) 1 000,-
Karate Goju Ryu – pro úplné začátečníky od 1. třídy, bojové umění, nácvik soustředění, síly a pozornosti.
 ved. Stanislav Ištvánek 800,-
Lukostřelba – pro děti od 12 let, které si chtějí vyzkoušet tento netradiční sport.
 ved. Roman Zemánek 400,-
Miniházená – pro děvčata ročník 2009 a mladší od 1 tř. + stávající chlapce, kde hravou formou získají 
návyky této hry. Je to založené na běhu, skoku a hodu. Určitě znáte dobře házenou.
 ved. Marie Knitlová, Antonín Střelec 1 000,-
NERF liga – pro děti od 9 let, sportovní týmová hra s pistolkami. 
 ved. Roman Zemánek 800,-
Plastikové modelářství – od 10 let, lepení různých modelů. ved. Jaroslav Semelka 600,-
Rybářský kroužek – pro děti 2.–5. třídy, malí rybáři se budou učit vše potřebné ke složení rybářských 
zkoušek – poznávat ryby, rybářský řád, zdokonalit se v rybářských dovednostech 
a poznávat přírodu kolem sebe. ved. Michal Uhrin (člen rybářského svazu) 300,-
Sportovní gymnastika – pro děti I. stupně ZŠ – umožňuje  dětem získat tělesnou zdatnost, obratnost 
a vytrvalost. Je také nejvhodnější přípravou pro různé další sporty... ved. Martina Horká 400,-
Stolní tenis – od 6 let, jde o rekreační hru stolního tenisu a pro talentované možnost dalšího růstu. 
Ve spolupráci s TJ Jiskrou. ved. Pavel Jamný 200,-
Sportík Emilek – pro děti 1.–3. třída, pojď si hrát, pojď sportovat!  
 ved. Stanislav Knitl 400,-
Šachový kroužek – pro děti ZŠ, šachy jsou společenská hra a říká se jim „Královská hra“  a přispívá 
nejen k logickému, ale i k celkovému rozvoji myšlení dětí.  ved. Martin Benovič 500,-
Tenis – začátečníci i pokročilí – záměrem je naučit děti hrát rekreační tenis  a pro talentované možnost 
dalšího růstu. Ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice. ved. Ľudovít Guzmický 200,-
Turistický kroužek „Poutníček“ – čekají vás výpravy do přírody, hry a soutěže. 
 ved. Michaela Plachá, Jiří Junec 500,-
Zdravé cvičení pro dospělé – cvičení těla, ale především mysli. ved. Jaroslav Kolaja 800,- 

ODDĚLENÍ ESTETIKY A SPOLEČENSKÝCH VĚD – vedoucí  Marie Flašarová
Angličtina pro děti od 6 let + mladší školní věk, základy + procvičování.
 ved.  Miroslava Baldock 1 000,-
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Angličtina pro dospělé, také určeno pro starší 12 let, zač. i pokročilé, základy + procvičování + konverzace.
 ved.  Miroslava Baldock 1 000,-
Dřevořezbář – pro děti od 12 let a dospělé, výuka vyřezávání do dřeva.
 ved. Tomáš Měsíček, DiS 1 000,- 
Keramika – pro začátečníky a pokročilé od 8–99 let.
 ved. Iveta Veselá Rigová 1 000,-
Keramika Radějov. – pro děti ze ZŠ Radějov. ved. Dagmar Oselková 800,-
Košíkářství – pro zájemce od 10 let, pletení košíků, ošatek, táců z pediku s využitím i dalších přírodních 
materiálů (šéna, korálky, stuhy...). ved. Marie Flašarová 1 000,-
Kytara – od 10 let. ved. Zdeněk Musil 600,-
Ornamentika – 8–99 let, malování strážnických ornamentů. ved. Marie Holubíková 600,-
Paličkování – pro děti od 8 let a začátečníky z řad dospělých.  ved. Ludmila Kolajová 800,-
Paličkování – po pokročilé. ved. Ludmila Kolajová 800,-
Ruční grafika – pro děti 9–15 let, účastníci si vytvoří vlastní grafiky a motivy pomocí několika technik 
– litografie, linoryt, dřevoryt. ved. Tomáš Měsíček Dis. 800,-
Tlapičky – keramika  pro předškoláky a mladší školní věk, prvky grafomotoriky.  
 ved. Marie Flašarová 600,-
Tvořínek – od 8 let, různorodé rukodělné techniky.       
 ved. Marie Flašarová 600,-  
Tvoření z přírodnin – věková skupina 6–99 let (1x za 14 dní – 1,5 hod.) – tvoření panenek 
 z kukuřičného šustí, ozdoby z pilin, sena, březové kůry, úprava vaječných výfuků. 
 ved. Ludmila Trojková 600,-
Veselé pískání – hra na flétnu – určeno pro děti I. stupně ZŠ, výuka hry na flétnu hravou formou, s dů-
sledkem na správné dýchání. ved. Markéta Nováková 600,-
Výtvarníček – pro předškoláky a ml. školní věk, základy výtvarných technik, malba, kresba.
 ved. Marie Flašarová 600,-

Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena od měsíce října.
Přihlášky si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

 a zároveň se do kroužku zaregistrovat. 
Přihlášku je možné také si vyzvednout přímo na Domečku.

 Během měsíce září budou na plakátech a našich webových stránkách vyvěšené termíny do 
zájmových kroužků a zároveň bude probíhat zápis do kroužků včetně zaplacení. 

STRÁŽNICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ PEL-MEL
Největší prezentace sportovních aktivit pro děti a mládež 

v jednom dni a na jednom místě.
To bude Strážnický dětský sportovní pel-mel, který se bude konat v pátek 7. 9. 2018 v areálu 

TJ Jiskra Strážnice, v době od 9 do 13 hodin. Děti z místních i okolních mateřských, základních 
i středních škol, i z řad veřejnosti, si na začátku nového školního roku mohou vyzkoušet téměř 
všechny sportovní aktivity, které je možné ve městě navštěvovat. A vybrat si tu, která je zaujme 

nejvíc. Na akci budou prezentovány: fotbal, florbal, stolní tenis, házená, biketrial, šachy, sportovní 
gymnastika a další. Areál bude zaplněn stanovišti, na kterých si každý sport můžete vyzkoušet, 

pohovořit s trenéry a získat informace o trénincích, poplatcích a akcích klubů. 
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Rodinné centrum Strážnice
OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA ZÁŘÍ
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK začneme v průběhu října, dle 
počasí

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ pro jednotlivé páry nebo skupinku párů 
– během celého roku dle domluvy na tel. 603 240 533

KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ aneb Čas pro nás dva (termín 
podle zájmu přihlášených)
MODLITBY 

Rybička – přijímáme děti v průběhu celého roku
Nabízíme: Rodinné prostředí, kreativně-sportovní program, indivi-
duální přístup.
Provoz 7–17 h pro děti 2–6 let. Maximálně 12 dětí denně! 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 603 240 533 
nebo přímo osobně v naší dětské skupině na adrese 
ul. Frolkova 1111, Strážnice

Rodinné centrum Strážnice, mob: 603 240 533, e-mail: cprstraznice@seznam.cz
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Ze školství

přeje všem čtenářům Strážničanu úspěšné vykročení do nového školního roku 2018/2019,
v němž si připomene 110. výročí svého působení v našem městě.

V době prázdnin se pracovalo na zlepšení podmínek pro vzdělávání
I v době hlavních prázdnin probíhaly v naší škole 
intenzivní práce směřující k přípravě nového škol-
ního roku, který bude slavnostně zahájen v pondě-
lí 3. září 2018. V režii školy mimo jiné proběhla 
pravidelná oprava výmaleb některých prostor I. 
a II. stupně, směřující ke zkvalitnění podmínek pro 
poskytování základního vzdělávání na naší škole.  
V rámci schválených investic města proběhla také 
po téměř 20 letech oprava a rekonstrukce venkov-
ního sportovního hřiště v areálu školy a zateplení 
některých rovných střech.

Informační třídní schůzky ve třídách se uskuteční na konci září
V úterý 25. září od 16 hodin proběhnou ve škole ve třídách informační třídní schůzky pro všechny 
zákonné zástupce žáků, na nichž budou seznámeni s plány školy, jednotlivých tříd a některými 
dalšími změnami platnými od začátku nového školního roku. Po jejich skončení jsou rodiče zváni 
na členskou schůzi spolku rodičů OSMA, z. s., aby se mohli seznámit s aktivitami v uplynulém roce 
a mohli se vyjádřit k plánům do dalšího školního roku.         Petr Tomeček, ředitel školy

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice

Zahájení školního roku 2018/19        Blanka Jančíková
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne na školním dvoře v pondělí 

3. září 2018 v 8.00. Po přivítání nových žáků a krátkém kulturním programu se 
všichni žáci přesunou se svými třídními učiteli do tříd. 

V novém školním roce přejeme všem hodně úspěchů ve studiu, příjemné zážitky 
a plno nových kamarádů.

Základní škola Školní Strážnice 
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Co se to děje ve střední škole
Náhodný kolemjdoucí, procházející v posledních týdnech ulicí J. Skácela, mohl být překvapen ná-
kladními auty i jinou stavební technikou, neustále vjíždějícími a vyjíždějícími z areálu Střední školy 
Strážnice. Pokud nakouknul dovnitř, zahlédnul nejspíš ve vzdálenější části areálu dělníky v ochran-
ných přilbách, přejíždějící bagr, zkrátka čilý stavební ruch. 
Tak, co že se to tam vlastně děje?
V polovině února odstartovala rozsáhlá rekonstrukce objektu dílen, který sloužil k výuce a odborné 
přípravě žáků školy i veřejnosti při různých kurzech a vzdělávacích aktivitách. Postupem času ale 
vybavení i samotná budova přestaly stačit požadavkům moderní výuky a proto tedy nyní dochází 
k úpravě vnitřních prostor a vzniku nových učeben a vybavení. Celá rekonstrukce musí být, v sou-
ladu s pravidly čerpání finančních prostředků programu IROP, dokončena ještě letos a proto tedy 
to intenzívní pracovní nasazení.
Co tedy čeká na žáky a učitele už během příštího školního roku 2018–19?
Hned u vchodu si všimnou nových šaten a hygienického zázemí, protože praktická výuka probíhá 
samozřejmě v pracovním oděvu. Napříště tedy už nebudou muset žáci běhat z hlavní budovy do 
šaten a odtud, už v pracovním, přes dvůr do pavilonu dílen, aby si po skončení praktické výuky 
totéž zopakovali v opačném pořadí, ale pohodlně se převléknou až na místě. 
Nyní už k dílnám samotným. Prakticky všechny původní učebny zůstanou zachovány i v „nové“ 
budově, pouze s jedinou výjimkou a to je bývalá kovárna, která bude vzhledem k podstatně špi-
navějšímu charakteru pracovního prostředí přesunuta do samostatné budovy v jiné části areálu.
Dovybaveny a rozšířeny tak budou brusírna, frézovna, soustružna, zámečnická dílna i učebna kon-
troly a měření s novým tvrdoměrem. K stávajícím „klasickým“ soustruhům, frézkám a bruskám 
navíc přibydou nové CNC soustruhy, CNC frézky a frézovací centrum, které budou umístěny ve 
dvou nových učebnách CNC strojů.
Všechny CNC stroje budou pochopitelně integrovány do interní počítačové sítě LAN, která spolu 
s nově zakoupenými počítači a notebooky umožní jak simulaci postupů obrábění ve virtuálním 
prostředí, tak přímé ovládání CNC strojů.
Zaklínadlem současnosti se stalo sousloví Průmysl 4.0. Proto třešničkou na „strojařském dortu“ pak 
bude nová učebna robotiky, jejíž vybavení umožní absolventům školy, aby byli plně připraveni na 
současné i budoucí požadavky zaměstnavatelů.
Tím ale výčet úprav a nových učeben zdaleka nekončí. V přízemí vzniknou šicí dílna a učebna mo-
delování a navrhování oděvů, v nově vybudovaném patře pak dvě učebny – ateliéry pro výtvarné 
a umělecké obory, plus dvě dílny pro praktickou výuku oboru aranžér.
Celek pak dotvoří ještě nezbytné kabinety, sklady a dokonce i chodby a vedlejší prostory, které bu-
dou plnit svůj účel také jako výstavní prostory určené pro prezentace prací žáků.
Součástí rekonstrukce je kromě přestavby interiéru také úprava venkovních a vstupních prostor. 
U budovy vznikne nová odpočinková zóna s pergolou, lavičkami a úpravou zeleně.
Pro úplnost už jen doplním skutečnost, že celá budova je samozřejmě řešena jako bezbariérová, což 
pochopitelně výrazně zlepšuje dostupnost a podmínky pro vzdělávání nejen pro žáky s hendikepem 
v oblasti mobility, ale i pro naše aktivně sportující žáky, kteří si občas také umí způsobit nějakou tu 
zlomeninu či vymknutý kotník.
Je zřejmé, že praktická výuka se v naší škole v důsledku těchto změn posune na kvalitativně vyšší 
úroveň a přinejmenším vyučující už se na nově zrekonstruované prostory velmi těší.

Jaromír Kuchyňka

Střední škola Strážnice
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Sport
Strážnická Zumba uspěla na Pálavském festivalu 
Dračích lodí
Tým Zumba Dračice/Draci se v sobotu 14. 7. 2018 
zúčastnil závodů dračích lodí na Pálavě. V konku-
renci rekordních 68 posádek si Zumba přivezla cel-
kem 5 medailí. Ženská posádka zvítězila na 200 m i 
1 kilometr, mix v kategorii Fun (8 mužů a 2 ženy) si 
přivezl 2. místo na 200 m a bronz na 1 km a nako-
nec složená mužská desítka v kategorii Open (Zum-
ba a Pobřežní hlídka) vyhrála 1 kilometr. Tým Zum-
by byl založen před 3 lety a je složen z výborné party lidí ze Strážnice a okolí. Díky našemu sponzoru 
firmě Gumex jsme letos závodili v nových krásných dresech. Jsme rádi, že jsme se Gumexu odměnili 
krásným umístěním. Celému týmu patří obrovské poděkování za úžasné výkony. 

Alžběta Chromečková Macháčková a Petr Zika
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TJ Orel Strážnice vzpomíná na prázdniny
Každý rok se těšíme na prázdniny a společně plánujeme spoustu akcí...
Za nádherného počasí se představil DFS Fěrtúšek a FS Demižón na Dostaveníčku strážnických 
folklorních souborů.
Na svátek sv. Floriána otec Lukáš při „hru-
bé“ mši svaté požehnal dopravní prostředky. 
Odpoledne si malí i velcí závodníci přišli vy-
zkoušet své dovednosti do ulic Starého města 
na tradiční Závod kol a koloběžek. Účast byla 
vysoká a děti se velmi zarputile pustily do zá-
vodění na kolách, koloběžkách, odrážedlech a v 
seniorské kategorii závodily také elektrokolky. 
Všem soutěžícím děkujeme za přízeň a výher-
cům ještě jednou gratulujeme.
Prázdniny se přehouply jakoby nic do své dru-
hé půlky a FS Demižón odjel na zájezd do Bel-
gie. Ostatní kroužky si připravily spolu s far-
ností a Rodinným centrem program na poutní 
odpoledne. Moderace se ujal Starosta Orelské 
jednoty Strážnice Jan Tomšej. V programu vy-
stoupil DFS Fěrtúšek se svojí CM, mažoretky 
a gymnastika. Pro odvážlivce byly připraveny soutěže (zatloukání hřebíků, hod kruhem), samo-
zřejmě za malou odměnu. Následovala beseda u cimbálu s CM Malina z Dolních Bojanovic. Pro 
děti byla připravena výtvarná dílnička. Večer byl zakončen světelnou show, kterou mažoretky Mia 
dvakrát pro velký úspěch opakovaly.
Prázdniny skončily a nám jen zůstávají krásné vzpomínky.

Na školní rok 2018/19 připravuje Orelská jednota tyto zájmové činnosti:
Cvičení rodičů s dětmi ved. Marie Matyášová – každé pondělí od 17.00 v tělocvičně ZŠ Školní
Demižónek ved. Lucie a Jiří Rybečtí – každý pátek v Orlovně
Demižón ved. Jana Kolenc Bělochová , Jiří Rybecký – každý pátek od 18.00 v Orlovně
Fěrtúšek ved. Pavla Vašíčková, Marie Vajčnerová, Petra Adamcová – každý pátek odpoledne  
v Orlovně
Fotbalové dovednosti ved. Ján Dobiš, Michal Jamný – každé pondělí
Lakros ved. Martin Neumann
Mažoretky Mia ved. Dobromila Horáková, Marie Hutařová
Sportovní gymnastika ved. Mirka Baldock, Alena Rybecká – každý pátek v Orlovně
Výtvarníček – kaligrafie ved. Pavlína Horáková – každou sobotu v Orlovně
Podrobné informace budou na webových stránkách Orla, www.orelstr.cz popřípadě v říjnovém 
Strážničanu.

Všechny příznivce lakrosu zveme na 1. kolo MORAVSKÉ LAKROSOVÉ LIGY, 
která se uskuteční 22.–23. 9. ve Strážnici.

Krásné babí léto a všem dětem i studentům přejeme úspěšný školní rok.
Zdař Bůh!
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Tenisové léto ve Strážnici
Letní tenisová sezona nám pomalu končí a myslím, 
že byla plná krásných zápasů i turnajů. Sezona za-
čala od května zápasy smíšených družstev starších 
i mladších žáků. Pro většinu mladších žáků to byla 
závodní premiéra, ale i tak odehráli spoustu krásných 
zápasů a získali cenné zkušenosti. Družstvu starších 
žáků uniklo vítězství ve skupině pouze o skóre. Všem 
dětem patří velké poděkování za dobrou reprezentaci 
strážnického tenisového oddílu. Je dobře, že nám tady 
vyrůstá další generace tenistů. 
Na letní sezonu jsme si naplánovali několik turnajů 
pod záštitou Českého tenisového svazu a to v kate-
goriích mladších i starších žáků, tj. tam, kde máme 

nejvíce dětí. Na domácí půdě naše tenisové 
naděje vybojovaly řadu vítězství a získaly tak 
důležité body do svého tenisového žebříčku. 
Velká gratulace patří Beatě Jurdové za vítězství 
na turnaji mladších žaček. Letní sezonu turna-
jů zakončíme poslední víkend v září turnajem 
starších žáků. 
Letos poprvé se podařilo zorganizovat klubové 
zápasy mužů o vítězství v klubovém žebříčku. 
Vítěze ještě neznáme, ale jeho jméno se určitě 
dozvíte příště.
Také bych chtěl poděkovat Adéle Kulíškové, 
která se o areál i provoz klubu nejen v létě 
skvěle stará. 

Petr Zika, předseda TO TJ Jiskra Strážnice

Zajímavě uzavřený půlrok ve vzpírání
Na M. E. veteránů ve vzpírání jsem po změně pravidel skončil 
na čtvrtém místě se shodným výkonem jako třetí. Ještě loni 
by tomu bylo jinak, byl bych třetí. Nedalo mi to a napsal jsem 
mail řediteli soutěže, zda bych nemohl získat bronzovou me-
daili aspoň na památku. Nakonec „morálně“ jsem ji měl dostat. 
Moje přání bylo vyslyšeno a začátkem srpna mi přišla poštou 
medaile. Něco nevídaného v dnešní době. Velké překvapení!
Poslední sobotu v červnu jsem vzpíral s kolegy ze Zlína ještě 
Veteránskou ligu. Moje družstvo se celkově umístilo na super 
třetím místě. Startovalo dvanáct družstev. 
Po letní přestávce mě čekají asi dva závody na Velkých cenách.  

Vybíral Josef
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Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici Vás srdečně zve na 
prohlídku Bílé věže, synagogy a Městského muzea
Díky významné finanční dotaci Zastupitelstva města Strážnice 
jsme rozšířili otevírací dobu v památkových objektech. 
Po celou sezonu a také ještě v září vás tedy zveme jak na 
prohlídku interiéru věže s krásným výhledem na město, tak 
do synagogy. V synagoze je nainstalována expozice „Žili mezi 
námi“, která je doplněna výstavou fotografií Jaroslava Gutha 
s názvem „Tajemné kameny“. Otevřeno v obou objektech je  
7 dní v týdnu v době 9.30–11.30 a 12.00–17.30.

Navštivte také městské muzeum!
V podzemí muzea probíhá výstava modrotiskových obrazů 
Antonie Dostálkové z Uherského Hradiště, v přízemí je do 
23. 9. výstava určená především pro rodiny s dětmi – výsta-
va lego – Svět kostiček. Samozřejmě si můžete prohlédnout 
i stálé expozice v prvním patře s historií, kulturou a přírodou 
Strážnice a Strážnicka. Jako bonus jsme pro návštěvníky při-
pravili turistická  razítka věže, synagogy a muzea.
Otevírací doba muzea je:
Út–Pá: 8–11.30, 12–17.00,
So, Ne: 13.00–17.00

Zvýhodněné vstupné do památkových objektů ve Strážnici
Pokud si zakoupíte vstupenku do jakéhokoliv z objektů, spadajícího  pod správu Muzejního a vlas-
tivědného spolku – městské muzeum, Bílá věž, synagoga, tak vstup do dalších dvou objektů máte 
po předložení této první zakoupené vstupenky se slevou.  Platnost slevy trvá dva dny od zakou-
pení první vstupenky. Na vstupenky budete dostávat jako bonus speciální pamětní razítka daných 
objektů.

Výzva
Žádáme občany města Strážnice a pamětníky, kteří by byli ochotní zapůjčit 
předměty, fotografie či vzpomínky související s dobou prvorepublikového Čes-
koslovenska (1918–1938) na výstavu Strážnice v éře první republiky (tato 
bude probíhat od října 2018 do ledna 2019 v městském muzeu ve Strážnici), 
aby předměty přinesli v druhé polovině září do Městského muzea, případně 
kontaktovali autora výstavy na emailu LexaSB@email.cz (nebo na telefonu 
736 167 720). Je možné nám zaslat i skeny rodinných fotografií z kulturních 
událostí, vojenské služby apod. Pokud nebudete mít možnost nám fotografie 
zapůjčit, můžeme přijít k Vám domů fotografie pro účely výstavy oskenovat.

Kultura ve městě
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Národní ústav lidové kultury
„PODZIM NA DĚDINĚ“ 16. 9. 2018
V neděli 16. září v době od 9 do 16 hodin 
pořádá Národní ústav lidové kultury ve 
strážnickém skanzenu akci pod názvem 
„Podzim na dědině“. Program „Podzim 
na dědině“ přiblíží návštěvníkům život 
na vesnici na přelomu 19. a 20. století 
v jednom z hospodářsky nejdůležitějších 
období v roce – podzimu. Těžká práce po 
žních zdaleka nekončí. Je potřeba posbí-
rat a zpracovat všechny ostatní plodiny 
(brambory, mák, ovoce, víno, konopí 
a len), připravit se na zimu a také na 
velkou slávu v podobě posvícení neboli 
hodů. Práce ale není jen na polích. Uvnitř 
stavení se dere husí peří, vaří se povidla, 
peče svatomartinská husa, v sušárnách 
se suší švestky a jablka, v lisovnách lisuje víno, které před vinobraním hlídali hotaři. Součástí po-
řadu budou ukázky hodových tradic.            Na vaši návštěvu se těší pořadatelé

Městská knihovna při KD Strážničan
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici

Vážení přátelé,
srdečně Vás všechny zveme na tradiční Strážnické vinobraní, které se ponese v duchu hned dvou 
významných výročí. 
Je to neuvěřitelné, ale letos se uskuteční již dvacátý ročník Strážnického vinobraní, které je po 
celou dobu organizováno a naplňováno pod heslem Strážničané Strážničanům městem Strážnice 
a kulturním domem Strážničan, do března letošního roku pod vedením Danuše Adamcové, jež 
také každoročně po dobu devatenácti let připravovala jeho programovou náplň. Vinobraní má 
od samého, znovu obnoveného počátku v roce 1999 charakter městské slavnosti s příjemnou 
domácí atmosférou. Svou formou navazuje na dřívější, tradiční podobu Strážnického vinobraní 
s vinohradnickými hodnostáři, zvykem zarážání hory, krojovým průvodem účastníků apod. Stalo 
se také dobrou tradicí zvát hostující účinkující z okolních obcí Strážnice či sousedních regionů, ale 
především otvírat víchy s ochutnávkami vín a burčáků strážnických vinařů. Nebude tomu jinak ani 
v letošním výročním ročníku, a ve vystoupeních účinkujících si můžete připomenout jejich pásma, 
s nimiž se představili v rámci programů minulých vinobraní.
Další významné výročí se vztahuje k naší státnosti, kdy letos oslavujeme 100 let vzniku společné 
Československé republiky. Proto i programy vinobraní jsou koncipovány v tomto duchu. Složení 
strážnické společnosti v době první republiky se objeví v tradičním průvodu, a nebude v něm 
chybět ani president T. G. Masaryk s chotí Charlottou. Jubilejní Strážnické vinobraní přijedou po-
zdravit i vzácní hosté až z dalekého Japonska v podobě skupiny historického šermu Mumeitó. 
Jejich umění můžete obdivovat dopoledne v Zahradě u sv. Martina v programu Město samurajů.
V hlavním, recesně a v česko-slovenském duchu laděném programu po průvodu se můžete dově-
dět, jak to vlastně se vznikem společného státu bylo, jak Masaryk a Štefánik na myšlenku společ-
ného státu přišli. Samostatně se následně představí ve svých vystoupeních vynikající slovenské 
folklorní soubory Kopa z Myjavy a Rozsutec z Těrchové. 
Poprvé také bude letos otevřena nová vícha, a to Pod Bílou věží, ve dvoře ZUŠ, slovenských 
vinařů ze Skalice. A jak taky všechna ta výročí oslavit jinak, než při skleničce dobrého vína. 
Přejeme Vám, ať si letošní vinobraní, jako každoročně, užijete v klidu, radosti, pohodě a dobré 
náladě! Těšíme se na Vás!             Olga Floriánová



John Del Toro Richardson
Začátek září bude ve znamení americké bluesové muziky, poněvadž pozvání do našeho města přijala ame-
rická hvězda této hudby Jonn Del Toro Richardson. Tento americký bluesový kytarista, který už dnes 
zaujímá významné místo v tomto žánru, je znám z koncertních pódií v Americe i v Evropě. Jeho vstup do 
nejvyšších pater bluesové muziky je spojen se spoluprací s vynikající bluesovou černošskou zpěvačkou 
Diunnou Greenleaf . V roce 2007 získal prestižní ocenění Grammy s albem The Last of the Mississippi Del-
ta Blues Men. Poté vydal ještě další dvě alba, která byla taktéž velmi dobře hodnocena. Jedno z nich získalo 
nominaci Blues Blast jako nejlepší album tradiční americké hudby. V květnu roku 2017 získal Jonn Del Toro 
Richardson cenu Blues Music Award od The Blues Foundation jako nejlepší bluesový umělec roku. Jako 
předkapela vystoupí moravsko-slovenská formace WBand. Na koncert se můžete těšit v neděli 2. září 2018.
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2. 9. KD – JONN DEL TORO RICHARDSON – kytarová legenda 18.00
koncert amerického kytaristy, předkapela WBand, vstupné 100 Kč

8. 9. město – STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2018 – 20. ročník tradiční městské akce     10.00
Slavnostní ročník Strážnického vinobraní připomíná 100. výročí vzniku založení repub-
liky, bratrství mezi Čechy a Slováky i 20. výročí obnoveného Strážnického vinobraní. 
Můžete se těšit na soubory a CM ze Strážnice a okolí, dále vystoupí FS Kopa z Myjavy 
a FS Rozsutec z Těrchové, DH Drietomanka, DH Svárovanka, Huménečko a JAZZZUBS ze 
Zlína. Můžete se těšit na tradiční průvod městem za účasti obyvatelstva první republiky, 
rytířů na koních, hraběcí rodiny, Bakchuse s bakchantkami a dalších, recesní pořad 
„Bez vína a Masaryka nebyla by republika“, veselice ve víchách, dobrá vína a lahodné 
burčáky...

9. 9. náměstí – STRÁŽNICKÉ ROCKOVÉ SLAVNOSTI 2018, vstup zdarma 15.00
Jazz Q s Martinem Kratochvílem a Oskarem Petrem, W Band, Velká Svačina...

26. 9. KD – ČTYŘI DOHODY – One man show Jaroslava Duška (vyprodáno) 19.00
27. 9.  KD – PÁTÁ DOHODA – One man show Jaroslava Duška (vyprodáno) 19.00
29. 9. KD – MICHALOVI MAZLÍČCI  15.00

Michal Nesvadba s oblíbeným programem pro děti, vstupné 170 Kč
1. 10.  Připravujeme oslavu Mezinárodního dne seniorů
4. 10.  KD – KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – zahájení 16.00

Kurz určený především studentům 2. ročníků SŠ, cena kurzu 1000 Kč
8. 10.  KD – NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Hravé Divadlo, Brno 10.00

Divadelní pohádkové představení pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ a veřejnost o dřevěném panáč-
kovi na motivy známé knihy pro děti Pinocchio. Vstupné 60 Kč

15. 10. KD – KAMELOT koncert legendární kapely s frontmanem Romanem Horkým      19.00
Vstupné 250 Kč, koncert je na sezení

21. 10. KD – SALON FRANTIŠKA CUNDRLY – vernisáž 15.00
21. 10. KD –  SHAUN BOOKER americká černošská zpěvačka  17.00
26. 10. KD – MORAVA 1918 – projekce filmu a beseda s historikem Jiřím Pernesem   10.00, 18.00

Ojedinělý dokumentární film o dnech, kdy vznikala republika na Moravě. 
Dopolední projekce pro školy a večerní v 18 hodin pro veřejnost. 

28. 10. KD – OŘECHOVSKÉ DIVADLO – ŽEBRÁCKÁ OPERETA 17.00
Komediální pojetí známé opery přepracované Vlastimilem Peškem a jeho hereckým sou-
borem. Vstupné 150 Kč

Připravujeme na listopad…
18. 11. KD – DÁMSKÁ ŠATNA  18.00

Komedie Arnošta Goldflama s Danielou Kolářovou v hlavní roli 
Dále hrají: Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová

Kulturní přehled akcí v září a říjnu 2018
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Inzerce

Došlo do redakce

Od října pronajmu 

třípokojový byt 

ve Strážnici, 

ulice Kovářská. 

Tel.: 724 229 376



9/201858



9/2018 59



9/201860



9/2018 61



9/201862

V bytovém domě ve 

Strážnici dlouhodobě 

pronajmu samostatné 

pokoje s vlastním 

sociálním zařízením. 

Tel.: 739 787 084
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