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inveStice ZA BeZMálA 60 MiliOnŮ byly vloženy do péče  
o chodníky, silnice, parkovací místa a odstavná stání, přechody 
pro chodce, do nového veřejného osvětlení i výstavby technické 
infrastruktury… Připraveno je ještě velké množství nových 
projektů, včetně již zpracovaných žádostí o dotace.



ZA POSleDnÍ 4 rOKY PŘiBYlO DO nAŠehO 
MĚStA 230 DĚtÍ. Jsou naší nadějí, ale i 
velkým závazkem neustále pečovat o kvalitní 
podmínky jejich rozvoje. Ve školce se nyní 
chystáme na modernizaci zastaralých 
dětských hřišť, zatímco ve školách se za 
pomoci získané dotace připravují nové 
odborné učebny a v plánu je i dopravní 
hřiště. 



nOvÉ SOciálnÍ ZáZeMÍ nA 
BAŤOvĚ KAnálU dobře slouží 
vodní turistice, kulturním akcím  
i domácím při jejich procházkách. 
Pro oblíbené strážnické 
přístaviště máme připraveny 
další modernizace. 

SlOvácKÝ PArK BYl ZAlOžen jako 
vhodná izolace mezi bydlením a 
průmyslem ve smíšené zóně. Chystáme 
se do něj dosadit mobiliář a proměnit 
ho v nový rekreační prostor našeho 
města.



inveStice náM tAKÉ UMOžnilY KvAlitnĚ 
vYBAvit StrOJOvÝ PArK MĚStA a nabídnout 
občanům zdarma kompostéry. Společnou 
zásluhou občanů a pracovníků údržby je čisté a 
útulné prostředí, obdivované návštěvníky města.

renOvAce AreálU tJ JiSKrA je jednou z investic  
v oblasti sportu. Postupným úsilím chceme ideálním 
podmínkám přiblížit veškerá sportoviště Strážnice. 
Našim občanům sportovní duch rozhodně nechybí.



PO 45 letech Se DOČKAl i KUltUrnÍ DŮM 
StrážniČAn, oblíbený pro svou zajímavou nabídku  
v širokém okolí. velký úspěch slavila například 
národní Konference venkov 2018. Prvotní opravy 
sálu, vestibulu a patra budou pokračovat kompletní 
modernizací a proměnou KD v plně bezbariérové 
kulturní centrum pro všechny generace.

v ÚterÝ 10. 11. 2015 dostala 
křehká a neopakovatelná historie 
města nečekaný zásah. Památečnou 
kapličku se však Strážničanům 
podařilo znovu vystavět v plné 
kráse. Pečovat o vlastní kořeny je 
srdeční záležitost nás všech.
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Naše město je
a vždy bude 
otevřeno všem...
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Přehled hlavních investičních akcí města v letech
2014–2018

 
Veřejná prostranství – kompletní výstavby či opravy chodníků, komunikací 
a odstavných a parkovacích stání, bezpečnost chodců,  doprava
• ulice Komenského – výstavba komunikace a odstavných stání pro automobily, délka 380 m, plocha 
2300 m2 • ulice Komenského – výstavba chodníků a nájezdů k nemovitostem, délka 750 m, plocha 
1300 m2 • Vybudování veřejného osvětlení v ulici Komenského • Revitalizace sídliště Kovářská I. 
etapa – chodníky, délka 1,5 km, plocha 3500 m2 • Revitalizace sídliště Kovářská II. etapa – komunikace 
a odstavná místa, délka 200 m, plocha 4000 m2 • rekonstrukce chodníku v ulici Panská, délka 90 m, 
plocha 220 m2 • rekonstrukce chodníku v ulici Veselská, délka 140 m, plocha 250 m2 – vč. odst. stání 
před provozovnami • chodník v ulici Bzenecká, délka 230 m, plocha 390 m2 – přechod a chodník 
ke vstupu do parku • chodník v ulici Nádražní u budovy ČD, délka 150 m, plocha 290 m2 • chodník 
v podloubí BD Vinohradská 35, délka 40 m, plocha 80 m2 • chodníky v ulici Skalická, délka 400 
m, plocha 790 m2 ulice • ulice Příční – kompletní výstavba komunikace a chodníku, délka 200 m, 
plocha 700 m2 • chodník v ulici Purkyňova, délka 105 m, plocha 200 m2 • chodník v ulici Úprkova, 
délka 470 m, plocha 890 m2 (dlouhodobě připravená realizace nyní započíná – kvůli kapacitě firmy) • 
rekonstrukce chodníku u Immaculaty, délka 75 m, plocha 160 m2 • propojení chodníku z ulice Polní 
do ulice J. z Poděbrad, délka 70 m, plocha 130 m2 • rekonstrukce chodníků na hřbitově, délka 240 m, 
plocha 410 m2 • I/ /55 odstavná stání u gymnázia • I/55 parkovací stání u Černého orla • vybudování 
5 nových přechodů pro chodce včetně nasvětlení – u Skalické brány, u Doliny, u uliček, u Černého orla, 

 Vážení spoluobčané,
 rádi bychom Vám poděkovali za Vaši důvěru, na jejímž základě jsme po uplynulé čty-
ři roky měli možnost spravovat veřejné věci v našem městě. Volební období končí a my pova-
žujeme za poctivé, slušné a správné, abychom Vám zodpovědně předložili výsledky naší práce. 
K tomu, abychom mohli něčeho dosáhnout, bylo zapotřebí čelit mnoha výzvám a také umět 
využít příležitostí, které se naskytly. Snažili jsme se s nimi vyrovnat, jak nejlépe jsme uměli, 
a věnovali jsme této práci nemalé úsilí. Základním předpokladem toho všeho byla skutečnost, 
že se nám podařilo společně vytvořit dobrý tým lidí, který v důležitých věcech dokázal vždy 
táhnout za jeden provaz. To je hlavní důvod, proč se nám za čtyři roky povedly věci, které ne-
jsou zanedbatelné. V tomto čísle Strážničanu Vám o nich podáváme podrobnou zprávu a také 
předkládáme zhodnocení stavu, v jakém se momentálně nachází naše Strážnice.
 Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. října v nadcházejících komunálních volbách 
vybereme své zástupce na další čtyři roky. Popřejme si všichni společně, abychom měli při 
volbě šťastnou ruku a aby jejím výsledkem byla spokojenost občanů, prosperita a dobré jmé-
no města.

                                                                                              Renata Smutná a Walter Bartoš
                                                                                                   starostka a místostarosta  

Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

Naše město je
a vždy bude 
otevřeno všem...
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u bývalé spořitelny • vybudování nájezdů k nemovitostem podél silnice I/55 • vybudování ploch pro 
parkování Ořechovka u BD 1398, 1399, 1400 • rekonstrukce místní komunikace mezi komunikací 
II/426 a silnicí I/55, délka 55 m, plocha 400 m2. • vybudování odstavných stání na ulici Obchodní  
• vybudování odstavných stání u vinotéky v ulici Veselská • výstavba nové BUS zastávky na ulici 
Skalická • Přeložka NN – podloubí Vinohradská 35 – nutná podmínka k vybudování parkovacích míst 
před hotelem Černý orel • vybudování veřejného osvětlení v ulici V. Jíchy • rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici Rybářská • vybudování veřejného osvětlení – garáže Ořechovka • přístaviště BK 
– přeložka VN – přesun nadzemního vedení elektřiny do země umožní další rozvoj přístaviště • 
rekonstrukce městského rozhlasu • rekonstrukce VO a výměny sloupů VO ve městě.

Opravy chodníků, místních komunikací, polních cest, opravy mostů a silničních příkopů 
provedené prostřednictvím pracovníků OŽPTS:
• opravy místních komunikací ve městě – Tyršova, Družstevní, část ulice Nová , Magnisova • opravy krajnic 
cyklotrasy u družstva • opravy polních cest ve vinohradech – Dolní Štamfáty, Horní Štamfáty, nad Hotařskou 
búdou • oprava povrchu hlavní komunikace směr Mlýnky • rekonstrukce povrchu cyklotrasy podél BK • 
opravy výtluků na místních komunikacích ve městě i mimo město • opravy dešťových vpustí na místních 
komunikacích • zimní údržby chodníků a místních komunikací • údržba odtokových příkopů u ZD Žerotín 
• úpravy bezbariérových sjezdů na chodnících ve městě • generální oprava mostu přes Radějovský potok • 
čištění svodných příkopů ve vinohradech • opravy kanalizačních vpustí a šachet v ulici Jiráskova • oprava 
poškozeného chodníku v ulici Školní (U Podjezdu) • opravy bodových závad  na chodnících ve městě.

Celkem provedeny akce za 59 milionů Kč z toho dotace 14 mil. Kč

Školství
Mateřská škola: • budova MŠ Skácelova – kompletní renovace fasády budovy včetně zateplení, 
výměny oken a dveří • budova MŠ Smetanova – kompletní renovace fasády budovy včetně zateplení, 
výměny oken a dveří •  rekonstrukce zázemí pro personál • rekonstrukce podlah • rekonstrukce 
sociálních zařízení v budově • grafické motivy na fasádách školek,
ZŠ Školní: • rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně • rekonstrukce osvětlení v tělocvičně 
• oprava střechy tělocvičny • oprava vnitřní kanalizace • vybudování bezbariérového přístupu – 
rampa • oprava věžních hodin,
ZŠ M. Kudeříkové: • stavební propojení tříd z důvodu navýšení kapacity žáků  • rekonstrukce 
sociálních zařízení pro žáky v budově II. stupně – 1. a 2. patro • rekonstrukce lapače tuků • 
nový akustický podhled v jídelně pro snížení hlučnosti • výměna hlavního elektro rozvaděče  • 
rekonstrukce sociálního zázemí ve školní kuchyni • zateplení střechy nad laboratoří • vybudování 
multifunkčního venkovního hřiště ve dvoře školy • modernizace pěti odborných učeben (byl 
vypracován projekt, na něj získána dotace  a započne realizace).

Celkem provedeny akce za 19 milionů Kč z toho dotace 7 mil. Kč

Volný čas, děti, mládež, sport 
• TJ Jiskra – energetické úspory na ubytovně a hale stolního tenisu - kompletní renovace fasády včetně 
zateplení, výměny oken a dveří  • kompletní rekonstrukce střechy ubytovny • dotace na nákup světelné 
tabule do fotbalového areálu • rekonstrukce sociálního zařízení v hale stolního tenisu (dotace JMK ve 
výši 0,5 mil. Kč)  • každoroční finanční podpora města na provoz areálu TJ Jiskra • nákup a instalace 
městského mobiliáře ve městě – lavičky a odpadkové koše • nákup a instalace nových herních prvků 
v ulici Úprkova • opravy a doplnění herních prvků dětských hřišť na ulici • grantový program na 
podporu trenérů mládeže sportovních a kulturních spolků • výměna oken na budově ZUŠ.

Celkem provedeny akce za 14 miliónů Kč z toho dotace 3 mil. Kč
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Kultura, památky
• Kulturní dům Strážničan – nový sedadlový park do hlediště, včetně zásuvné elevace, stavební 
úpravy hlavního sálu, modernizace vestibulu v prostoru u bufetu, opravy terasy a klubového 
prostoru v horním patře • Hotařská búda – zastřešení pódia, oprava pódia, vybudování chodníku, 
vybudování osvětlení areálu • obnova kapličky Všech svatých u Veselské brány • restaurování 
sochy sv. Floriána • výmalba lidových ornamentů na budovách a kapličkách • oprava kaple sv. 
Rozálie • vybudování odběrných míst NN pro kulturní akce města na náměstí • vybudování 
odběrných sloupků NN v ulici Dřevárka pro podporu MFF a dalších potřeb kultury • nákup 
prodejních stánků • náměstí Svobody – kabelové rozvody elektrické energie pro potřeby 
kulturních akcí města, oprava pódia • finanční spoluúčast města na opravě kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a zvonu na Bílé věži • pomoc při opravě střechy kaple Sv. Rocha.

Celkem provedeny akce za 9 milionů Kč z toho dotace nebo výplata pojistného plnění 0,3 mil. Kč

Majetek města
• Zdravotní středisko – probíhá kompletní rekonstrukce budovy, do konce roku 2018 bude hotová 
lékařská část za 35 mil. Kč, v průběhu roku 2019 bude vybudována bytová část za 35 mil. Kč • 
zateplení a výměna oken na budově bývalých jeslí v budově na ulici J. Skácela • oprava a údržba 
bytových domů Grůska, Újezd, Bratrská  • oprava a údržba nebytových prostor ve vlastnictví 
města • oprava hřbitovní zdi • vybudování kanalizační přípojky k BD Grůska 425 • oprava 
kanalizace města u OD Žerotín • oprava střechy na budově smuteční síně • nákup a instalace 
nových garážových vrat na budově OŽPTS • opravy bytového fondu v domech města • renovace 
podlah v garážích hasičské zbrojnice • oprava soklu na budově KD Strážničan • instalace nových 
oken na budově OŽPTS • nákup skladové budovy u ČD pro potřeby uskladnění materiálu 
a zařízení OŽPTS • výstavba oplocení včetně brány dvora u budovy OŽPTS • je připravován 
projekt bezbariérového přístupu do budovy MěÚ spolu se žádostí o dotaci, a to pro rok 2019.

Celkem provedeny  akce za 59 milionů Kč z toho dotace 2,5 mil. Kč

Životní prostředí a odpadové hospodářství
• Centrum pro nakládání s odpady – nákup 70 ks kontejnerů a 6 ks velkoobjemových kontejnerů 
na sběr bio, 250 kompostérů pro občany, navýšení kapacity kompostárny (drtič zeleně, traktor, 
síto), navýšení kapacity sběrného dvora (vysokozdvižný vozík, lis na papír) • revitalizace městské 
zeleně – výsadba stromů a zeleně, kterou pokračuje celková obnova zeleně ve městě, započatá 
s dotací v letech 2013, 2014 • výsadba izolační zeleně v lokalitě Slovácký Park • pravidelná 
údržba veřejné zeleně v celém katastru.
• Vozový park, stroje a zařízení – pořízení strojů pro údržbu města: čelní nakladač pro potřeby 
oprav chodníků, přemístění květináčů apod. • víceúčelový stroj Belos s příslušenstvím • sekačka 
na trávu Park Pro • mulčovací stroj Hustler • nákladní vozidlo Daf s kontejnerovou nástavbou • 
minibagr Neuson • příkopový vyžínač za traktor • kontejnery hákové • vozidlo Piaggio s nástavbou 
pro odvoz odpadu z města • generální oprava plošiny • oprava krytu střechy vozidel TS • nákup 
osobního automobilu Dacia • oprava a repase zametacího stroje Čivo • nákup vozidla IVECO na 
svoz BIO
• Studie územního systému ekologické stability (ÚSES) – opatření k ochraně územní a půdy 
vybraných lokalit.

Celkem provedeny akce za 14 milionů Kč z toho dotace 9 mil. Kč
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Cestovní ruch
• Baťův kanál – se 70% dotací vybudováno nové sociální zařízení na Baťově kanále (4 sprchové 
kouty, 4 WC), včetně technického zázemí • instalace přívodních sloupků pro odběr vody 
a elektrické energie sloužící všem lodím kotvícím v přístavu (investor Ředitelství vodních cest 
ČR) • dopracována projektová dokumentace  dalšího rozvoje přístaviště na základě ideové 
studie arch. Sendlera – nyní jsou podnikány kroky k zajištění finančních prostředků pro vlastní 
realizaci v následujících letech, a to nejlépe formou dotace • ve spolupráci Ředitelství vodních cest 
ČR, města Strážnice a NÚLK je chystán projekt na významné rozšíření laguny BK o dalších 12 
plavebních stání • projekt na podporu turismu Poznávejme společně region Skalicka a Strážnicka 
– průvodcovské audionahrávky, včetně tištěných verzí, ve vícerých jazykových mutacích 
o památkách a turistických aktivitách Strážnicka.

Celkem provedeny akce za 4  miliony Kč z toho dotace 2 mil. Kč

Bezpečnost, informační technologie
• protipovodňový a monitorovací varovný systém obcí na Baťově kanále • konsolidace IT 
infrastruktury na MěÚ – pořízení nových informačních systémů a zařízení (multifunční tiskárny, 
nová datová úložiště, servery, software pro digitalizaci dokumentů) • KD Strážničan – kamerový 
systém • nákup a instalace měřičů rychlosti • program „Bezpečnost a prevence do mateřských 
a základních škol“ • studie budování optické sítě a kamerového systému ve městě • instalace 
dopravního značení ve městě • zpracován generel bezbariérových tras pro bezpečnější  pohyb 
chodců ve městě • technická příprava pro realizaci optické sítě.

Celkem provedeny akce za 8 milionů Kč z toho dotace 6 mil. Kč

Další rozvoj města
*  Po několikaletém úsilí byl schválen nový Územní plán města Strážnice -  jeden z nejdůležitějších 
dokumentů pro další rozvoj města umožňující výstavbu a trvale udržitelný rozvoj s důrazem na 
rovnováhu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a obyvatel Strážnice.
*  Připravujeme 10 nových stavebních parcel na Ořechovce pro stavbu rodinných domů, nyní probíhá 
vypracování projektových dokumentací pro realizaci inženýrských sítí a zároveň jsou chystány 
podmínky prodeje pozemků. 
*  Je nachystána výstavba 31 parkovacích míst u areálu technických služeb a u budovy vlakového 
nádraží.
*  V budově zdravotního střediska bude 19 nových bytů. 
*  Máme připraveny projekty rekonstrukcí ulic Školní a Rumunská, projekty výstaveb či rekonstrukcí 
chodníků v ulicích Za Drahou, Rybářská, Bzenecká, dokončuje se projekt rekonstrukce ulice Bratrská 
včetně nové kanalizace, před dokončením je projekt úprav přechodů u Veselské brány, či projekt rekonstrukce 
komunikace u skanzenu včetně výstavby parkovacích ploch, chystáme  projekty na rekonstrukci ulic 
Mlýnská, Preláta Horného, Smetanova, Piaristické náměstí a dalších komunikací  a chodníků.
* Probíhá příprava rekonstrukce interiéru KD Strážničan, jež zahrnuje vytvoření variabilního 
prostoru s knihovnou a menším sálem pro koncerty, besedy a projekci, dále modernizaci zastaralé 
jevištní techniky, vzduchotechniky a vytápění, a v neposlední řadě je též řešena bezbariérovost objektu 
formou vybudování výtahu. 
* Připravuje se  obnova provozu kina v KD Strážničan, kdy město Strážnice získalo dotaci na 
digitalizaci kina. 
*  Je připravena  výstavba  výtahu do budovy městského úřadu za účelem zlepšení přístupu pro občany.



*  Jsou zpracovány projekty na výsadbu biokoridorů u Radějovského potoka a podél cesty na Mlýnky, 
dokončují se  studie návrhu  zlepšení odtokových poměrů srážkových vod v lokalitě Dúbrava a  
v lokalitách vinohradů na Mlýnkách.
*  Před závěrečným projednáním je Studie statické dopravy ve Strážnici, která navrhuje dopravní 
opatření na komunikační síti silniční dopravy ve Strážnici za účelem zklidnění dopravy při hledání 
vhodných ploch pro parkování. 
*  Je dokončena projektová dokumentace  dalšího rozvoje přístaviště na základě ideové studie arch. 
Sendlera, ve spolupráci Ředitelství vodních cest ČR, města Strážnice a NÚLK je připravován projekt 
na významné rozšíření laguny BK o dalších 12 plavebních stání.
*  A dále – mobiliář do Slováckého parku, dětská hřiště, sportoviště, …, čeká nás mnoho dalších projektů.
Součet všech investičních akcí = 178 mil. Kč, z toho součet dotací = 44 mil. Kč

Ekonomický vývoj města v letech 2014–2017
Zhodnocení hospodaření města provedla firma Cityfinance, Luděk Tesař, specializující se na posudky 
hospodaření samosprávy a státní správy. 
Níže je uveden výtah a citace z této zprávy: 
Město vykazovalo přebytky a hospodařilo dle zákona rozpočtově správně, vytvářelo rezervy  
a splácelo dluhy. Kumulovalo finance na investice. Celkové příjmy a výdaje města měly po očištění 
o dotace trend růstu a dále též výrazně zapracoval výborný vývoj ekonomiky. Město se soustředilo 
na bezvadné splácení i krytí svých závazků provozními výsledky. Strážnice držela správný kurz 
stagnace provozních výdajů, zároveň se poslední období vyznačovalo vyšší mírou investic. 
Politika důsledné regulace růstu provozních výdajů a důraz na investice byla dobrou volbou, 
která Strážnici pozvedla do nejlepší finanční kondice v historii města. 
Strážnice postupně modernizuje svůj majetek a významný objem financí směřuje do obnovy 
majetku. Město zajistilo výdaje na podstatně rychlejší obnovu majetku, v posledních 4 letech 
docílilo hned dvakrát nejvyššího vlastního finančního potenciálu v historii a od r. 2014 docilovalo 
stabilně nejlepšího finančního potenciálu a likvidity. 
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/303 plnění rozpočtu města Strážnice k 30. 6. 
2018 v předloženém znění,
1/304 žádost o odprodej pozemků, a to část p. 
č. 187/1 o výměře cca 20 m2, část p. č. 187/1 
o výměře cca 540 m2 a část p. č. 35/5 o výměře 
cca 38 m2. Celkem  cca 598 m2 v k. ú. Strážni-
ce na Moravě, zapsaných na LV č. 1, v majetku 
města Strážnice, žadatele firmy BEST REST s. r. 
o., Předměstí 1651, 696 62  Strážnice, za úče-
lem rozšíření podnikatelských aktivit – nástav-

ba a dostavba wellness centra.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/1 navýšení příspěvku zřizovatele účelově ur-
čenému na úhradu mzdových nákladů v souvis-
losti s povolením výjimky na zřízení dvou pod-
limitních tříd v 1. ročníku ZŠ M. Kudeříkové ve 
Strážnici v r. 2018 ve výši 75 040 Kč,
2/1 navýšení příspěvku zřizovatele účelově ur-
čenému na úhradu mzdových nákladů v souvis-
losti s povolením výjimky na zřízení dvou pod-
limitních tříd v 1. ročníku ZŠ Školní ve Strážnici 
v r. 2018 ve výši 71 000 Kč,
2/687 plán inventur 2018,
2/688 poskytnutí dotace z rozpočtu města na 

USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 27. 8. 2018

Volby do městského zastupitelstva 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má v územním 
obvodu Strážnice trvalý pobyt. Bude mu umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  
a státní občanství ČR. Kromě občana ČR může volit také občan jiného členského státu 
Evropské unie, který je zapsán do tzv. dodatku stálého seznamu voličů, na základě své žádosti.

1. Volby o zastupitelstev obcí se uskuteční
 v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
 v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb je:
    volební okrsek č. 1 INTERSTUDENT, ul. Smetanova pro voliče bydlící v ul. Veselská,
 Vinohradská, Kovářská č. 1518, 1519, 1520, Grúska, J. Skácela,
 Ořechovka, nám. 17. listopadu, Poláčkova, Bímova, Plickova,
 V. Volavého, Úprkova, Úlehlova, Purkyňova, Smetanova, Bzenecká,
 Sadová, Zámek, Za Zámkem, Magnisova, Janáčkova;
   volební okrsek č. 2 PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, ul. Masarykova pro voliče bydlící 
 v ul. Kovářské (zbytek), B. Hrejsové, Zákoutí, nám. Svobody,  
 Bratrská, Obchodní, Masarykova, Újezd, Rybářská, Předměstí, 
 Kostelní, Panská, Kramářská, Mlýnská;
   volební okrsek č. 3 ZÁKLADNÍ  ŠKOLA, ul. Školní, pro voliče bydlící v ul. 
 U Podjezdu, Chaloupky, Drahy, Preláta Horného, Piaristické nám., 
 Příční, Nová, Plavební kanál, Školní, Komenského, Růžová, 
 Na Kamenčí, Staré město, Staroměstská, Za Valy, Žerotínská, 
 Skalická, Luční, Za Drahou, Žabné;
   volební okrsek č. 4 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ul. Radějovská pro voliče bydlící v ul. 
 J. z Poděbrad, Jiráskova, Dúbrava, V. Jíchy, Zahradní, Frolkova, Polní, 
 Krátká, T. Zrníka, U Prachovny, Radějovská, Bartošova, Dvorského, 
 Dvořákova, Rumunská, Třešňová, Družstevní, Tyršova, Malý Lán, 
 Nádražní, U Cihelny, U Vlečky, Křižíkova, Višňová, Hraničky.
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rok 2018 pro Ondřeje Celtu bytem ••• Strážni-
ce, ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu vý-
dajů spojených s pořádáním akce „JUMP JAM“ 
konané 3. 9. 2018 ve Strážnici dle předložené 
smlouvy,
2/689 návrh Memoranda o spolupráci na pro-
jektu „Provádění depistáže a následné stanove-
ní cílů pomoci sociálními pracovníky obecních 
úřadů, TL01000229“,
2/690 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Rekonstrukce chodníku na 
ul. Úprkova“ zadání zakázky uchazeči Zlatek 
Vodička, Hliník 269/22, 696 04  Svatobořice-
Mistřín, který podal nejvýhodnější nabídku 
a dále schvaluje s firmou Zlatek Vodička, Hliník 
269/22,  696 04  Svatobořice-Mistřín,  uzavře-
ní smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou,
2/691 zveřejnění záměru uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnic-
tví města do majetku České republiky – pozem-
ku, který je situován v zastavěném území obce 
a jedná se o pozemek p. č. 804 zahrada o vým. 
1195 m2 v ul. J. Skácela, v k. ú. Strážnice na Mo-
ravě,
2/692 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro obnovu sítě NN 
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Strážni-
ce na Moravě v majetku města, v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. kNN, Kollár K/425“ na pozem-
ku KN p. č. 460/2 mezi organizací E.ON Distri-
buce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene 
a městem Strážnice, jako povinným z věcného 
břemene.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/210 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro TJ Jiskra Strážnice z. 
s. se sídlem Bzenecká 1538, 696 62  Strážnice, 
IČ: 48846805 ve výši 231 264 Kč na částeč-
nou úhradu nákladů na pořízení víceúčelového 
traktoru Solis 26/4WD dle předložené smlouvy,
4/211 uzavření smlouvy o bezúplatném převo-
du nemovitosti z vlastnictví města do majetku 
České republiky – pozemku, který je situován 
v zastavěném území obce a jedná se o pozemek 
p. č. 804 zahrada o vým. 1195 m2 v ul. J. Skáce-

la v k. ú. Strážnice na Moravě,
4/212 uzavření kupní smlouvy v předloženém 
znění na odprodej pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. „Hraničky“: 
p. č. 7383/85 orná půda o výměře 9 m2

p. č. 7383/93 orná půda o výměře 34 m2

p. č. 7383/99 orná půda o výměře 160 m2

p. č. 7383/104 orná půda o výměře 145 m2

p. č. 7383/110 orná půda o výměře 157 m2

p. č. 7383/224 orná půda o výměře 86 m2 
(tvořící s pozemkem p. č. 7383/119 ucelenou 
stavební parcelu s prac. č. 18) do majetku p. 
Lukáše Tomšeje, trvale bytem •••, Strážnice, za 
cenu 800 Kč/m2,
4/213 uzavření kupní smlouvy v předloženém 
znění na odprodej pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. „Hraničky“ 
p. č. 7383/111 orná půda o výměře 5 m2

p. č. 7383/124 orná půda o výměře 200 m2

p. č. 7383/129 orná půda o výměře 138 m2

p. č. 7383/137 orná půda o výměře 5 m2

(tvořící s pozemkem p. č. 7383/119 ucelenou 
stavební parcelu s prac. č. 17) do majetku Mar-
ka Tomšeje, trvale bytem Jiřího z Poděbrad 
1182, Strážnice, za cenu 800 Kč/m2,
4/214 uzavření kupní smlouvy v předloženém 
znění na odprodej pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. „Hraničky“ 
p. č. 7383/107 orná půda o vým. 12 m2

p. č. 7383/114 orná půda o vým. 155 m2

p. č. 7383/126 orná půda o vým. 217 m2

p. č. 7383/132 orná půda o vým. 136 m2

(tvořící s pozemkem p. č. 7383/121 ucelenou 
stavební parcelu s prac. č. 27) do majetku manž. 
Jakuba Bůška a Veroniky Bůškové, obou trvale 
bytem •••, Brno, za cenu 800 Kč/m2,
4/215 odkup pozemku, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 5354, v k. ú. Strážnice na Moravě, 
v ul. „U Cihelny“, a to poz. p. č. 2059/12 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o vým. 49 m2 z ma-
jetku Miroslavy Šťastné, trvale bytem •••, 696 
62  Strážnice, za cenu 100 Kč/m2.

Termíny svozu odpadů v říjnu 2018
Papír (modré pytle) ...................................................................................................... úterý 2. října
Plast (žluté pytle) .......................................................................................................... úterý 9. října



Strážnické vinobraní 2018 – Děkujeme všem účastníkům a pořadatelům!
Foto P. Sochor, R. Svobodová, L. Gronská, O. Floriánová, Z. a D. Bobčíkovi

Ze života města

Židovské strážnické obyvatelstvo

FSk Suchovjan CM Kubíci



Přijel i prezident Masaryk s chotí a prvorepublikovou společností

Zástupci strážnického Sokola a Orla

Zástupci legionářů



FS Žerotín – české tance

Japonští samurajové

Poděkování 
D. Adamcové

Strážničtí cikáni

Hosté z Japonska



Slavnostní zahájení v duchu první republiky

FS Rozsutec ze Žiliny
Moderátoři 

„Štefánik a Masaryk“

Společný závěr pořadu



Hosté z UkrajinySpolečné prohlášení

PS Band ve farní zahradě

Ohňová show 
v zahradě

Kapela Jazzzubs ze Zlína



Jonn Del Toro Richardson (USA) a WBand (ČR,SR)

Foto Lenka Gronská a Olga Floriánová
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Památce Marie Slováčkové
V únoru letošního roku jsme doprovodili na poslední cestě Jendu 
Slováčka, někdejšího tanečníka Danaje a oddaného ctitele stráž-
nického folkloru. K velkému zármutku rodiny i celé folklorní veřej-
nosti jsme se 7. září na strážnickém hřbitově rozloučili také s Marií 
Slováčkovou, jeho manželkou a vychovatelkou mnoha generací ta-
nečníků strážnických souborů.
Pocházela z rozvětveného rolnického rodu Kořínků ze Starého 
města, k němuž po své matce patřím i já. Náš stařeček Jan Kořínek 
byl výtečným zpěvákem a muzikantem a lásku k folklorním tradi-
cím podědilo také jeho devět dětí, které je pak předávaly do dal-
šího pokolení. Brzy po založení souboru Danaj se Jenda Slováček 
a Maruna Kořínková stali jeho členy a strávili v něm přes 30 let, 
později jako manželé i jako vedoucí a vychovatelé mladých genera-
cí. Blahodárné bylo působení Marie Slováčkové ve strážnické LŠU, 
pozdější ZUŠ. Zde ještě za ředitele B. Mališky vznikl dětský taneční 
obor zaměřený na folklorní tance ze Strážnice a okolí. Z tohoto 

„kroužku“ vznikl později dětský soubor Danájek, který byl přípravkou pro další generace Danaje, 
ale i jiných strážnických souborů. Pe-
dagogická činnost Marie Slováčkové, 
podložená studiem na škole v Praze, 
stejně jako její neutuchající energie 
a trpělivost, se zasloužily o kvalitní 
taneční průpravu mnoha strážnických 
dětí, cílevědomě vychovávaných v du-
chu folklorních tradic. Proto můžeme 
právem říci, že má velkou zásluhu na 
dnešním bohatém souborovém dění 
a reprezentaci města Strážnice.
U Marie Slováčkové jsme vždy obdivo-
vali její životní elán a ochotu pomáhat, 
kde zrovna bylo zapotřebí. Její taneční 
výchova byla přísná a důsledná, ale zá-
roveň vlídná a laskavá. To vyjadřovali 

příslušníci mladších generací, kteří své star-
ší vychovatele oslovovali „teto“ a „strýčku“. 
Právě v rodině Slováčků se vytvořilo pevné 
folklorní zázemí, v jehož rozvíjení pokračo-
vala dcera Jana Hanáková a dnes i obě její 
dcery.
Marie Slováčková patřila do velké rodiny 
ctitelů a budovatelů strážnického folklor-
ního společenství, v němž jeho členové 
prožívají společné zážitky a jeden se může 
spolehnout na druhého. Jejím odchodem zů-
stala v tomto kolektivu citelná mezera, která 
se bude ještě dlouho a těžko zacelovat.
Čest její památce!       Jiří Pajer 
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Dětský domov Strážnice
Vzpomínka na paní ředitelku
Díky bývalým zaměstnancům Dětského domova Strážnice jsme 
se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí Věry Ženatové ze Bzence, 
bývalé ředitelky Dětského domova ve Strážnici. Věra Ženatová 
se dožila úctyhodných 98 let. 
Po předešlém působení ve školní družině v Kyjově se od roku 
1968 stala ředitelkou Dětského domova ve Strážnici až do roku 
1976, kdy odcházela do zaslouženého důchodu.  Mimo zásluhy 
o výchovu a vzdělávání dětí vyrůstajících za její éry v našem 
zařízení, se pod jejím vedením v roce 1969, uskutečnila rozsáh-
lá rekonstrukce budovy.  Prostory a zařízení byly přeměněny 
na dětský domov rodinného typu.  Před generální opravou zde 
byly velké ložnice s mnoha postýlkami a další společné pro-
story připomínaly svým vybavením tak trochu nemocniční 
prostředí.  Po dokončení rekonstrukce zde byly vybudovány tři 
bytové jednotky, na svou dobu plně zařízené tak, aby mohly 
sloužit třiceti dětem jako útulný náhradní domov. V té době se 
jednalo o projekt přímo revoluční a strážnický Dětský domov 
patřil do skupinky několika dětských domovů v republice, které se snažily přizpůsobit prostředí 
i život dětí běžnému chodu rodiny.  Děti již nebyly zařazovány do výchovných skupin podle věku 
a pohlaví, ale do rodinných skupin, spolu se svými sourozenci. Až za více než 20 let se ostatní 
zařízení ústavní péče začala tomuto trendu postupně přizpůsobovat. 
Touto revoluční změnou se paní ředitelka Ženatová zapsala do historie Dětského domova ve Stráž-
nici tučným písmem a my všichni zaměstnanci, kteří jsme přišli až v dalších letech, jsme mohli 
stavět na pevných základech, které ona položila.
Kdo jste znal Věru Ženatovou, věnujte jí tichou vzpomínku. 

Děkujeme, pane Palatajkove!
Děti z Domůvku zahájily nový školní rok slavnostně – návštěvou Národního divadla. 
Pan Nikolaj Palatajkov je dlouholetým příznivcem dětí z dětských domovů a již po několikáté je 
pozval do Zlaté kapličky na baletní představení.  
1. září jsme se vydali do Prahy, abychom v historické bu-
dově Národního divadla zhlédli představení „Marná opatr-
nost“. Krásná hudba, úžasné výkony tanečníků, srozumitel-
ný a vtipný děj uchvátil stovky dětí, které se sjely ze všech 
koutů republiky. 
Strážnické děti seděly hned v první řadě a tak mohly z blíz-
ka sledovat dění na jevišti i v orchestřišti. Velký umělecký 
zážitek všechny děti odměnily dlouhotrvajícím potleskem 
a nadšeným skandováním. To byla také největší odměna 
pro všechny umělce, kteří byli atmosférou v hledišti oči-
vidně potěšeni. 
Po skončení představení proběhl v salónku Národního divadla akt vyhlášení výsledků celostátní 
ankety „Pedagog roku“, kterým se letos stala paní Liběna Vydrová z Dětského domova v Ostravě. 
Předsedkyně Federace dětských domovů ČR, Jana Koubová, také veřejně poděkovala panu Pala-
tajkovi za jeho dlouholeté vynikající zásluhy týkající se rozvoje kulturního života dětí z dětských 
domovů. K poděkování se přidáváme také my a k  odchodu do důchodu mu přejeme dlouhá spoko-
jená léta, pevné zdraví a životní elán.         Olga Lysá
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Sirény v našem městě
Čas od času se objeví z řad veřejnosti dotaz, proč musí v našem městě při vyhlášení poplachu 
v noci houkat sirény a nenahradí je mobilní telefony. V našem následujícím příspěvku se Vám 
pokusíme tuto problematiku nastínit a vysvětlit.
Kdo vlastně rozhoduje o tom, kam pojedou hasiči a kam ne?
Při vzniku jakékoliv mimořádné události spojené s hasiči v ČR mohou tuto událost občané oznámit 
na dvě telefonní čísla, a to 112 a 150. Obě tato čísla, pokud voláte z území Jihomoravského kraje, 
jsou směrována na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje v Brně. Zde tuto událost vyhodnotí operační důstojník, který podle závažnosti a typu události 
(požár, dopravní nehoda, technická pomoc, resuscitace atd.) rozhodne, které jednotky v kraji a s 
jakou technikou vyšle na dané místo události. Může se stát, že událost je vyhodnocena se závěrem, 
že na místě nejsou hasiči potřeba, např. oznamovatel má pouze zabouchnutý byt a uvnitř nehrozí 
žádné nebezpečí, v takovém případě nejsou hasiči vysláni vůbec.
Pokud je ovšem vyhodnoceno hrozící nebezpečí z prodlení, vysílá operační důstojník jednotky 
tak, že jim vyhlašuje poplach. Vyhlášení poplachu je u všech dobrovolných jednotek v ČR naprosto 
stejné, a tím je spuštění sirén. 
Proč nejde na svolávání používat jenom mobilní telefony?
Mobilní telefony zcela jistě využívá každý z nás. Při vyhlášení poplachu přijde každému z našich 
hasičů sms zpráva o typu a místu události, kde je potřeba zasáhnout. Ovšem použití mobilního 
telefonu má svá úskalí. 
Zajisté se již každému z nás stalo, že má mobilní telefon bez signálu (např. při větrné smršti a prud-
kém dešti dochází k výpadkům signálu přímo na vysílačích operátorů), že sms přijde s menším 
či větším zpožděním, nebo dokonce až po restartu telefonu, nebo si člověk prostě občas mobilní 
telefon někde zapomene. Toto všechno jsou důvody, na jejichž základě není nikdo z nás schopen 
garantovat 100% dostupnost na mobilním telefonu po celých 365 dní v roce.
Dle zákona o požární ochraně (zák. 133/1985 Sb.) je naše jednotka povinna vyjet s technikou 
o počtu minimálně 4 hasičů k jakékoliv události, a to nejpozději do 5 minut od vyhlášení 
poplachu. Při výjezdu na událost na resuscitaci osoby postižené srdeční zástavou nebo na výjezd 
k dopravní nehodě s vyproštěním osob může mít jakékoliv časové prodlení fatální následky…
Všechny naše výjezdy jsou sledovány a veškeré časy jsou evidovány a vyhodnocovány krajským 
operačním střediskem.
Případy z praxe
Na připomínky, zda je nutné houkat na hořící popelnici či spadlý strom, že se nejedná o obecné 
ohrožení se Vám pokusíme nastínit jiný pohled...
Stačí, aby taková popelnice stála u domu se zateplenou fasádou a během 5 minut vznikne požár 
s rozsahem ne pro jednu, ale pro čtyři jednotky.
Co se týká spadlého stromu, obzvláště v noci. Letos jsme zasahovali po několika větrných smrštích 
u popadaných stromů, zejména na komunikaci směr Bzenec-Přívoz. Řidič osobního automobilu 
jedoucí v noci na mokré vozovce rychlostí 90 km/h v neosvětleném úseku cesty ve směru na Bze-
nec-Přívoz má opravdu malý zlomek času zareagovat na ležící strom přes cestu...
Co dodat závěrem?
Vážení spoluobčané, věříme, že po přečtení výše uvedeného textu pochopíte, že nelze naši činnost 
nějak škatulkovat v rozmezí – přes den ano, ale v noci nehoukejte, protože pomáháme u událostí, 
které přináší sám život bez ohledu na aktuální hodinu. Jsou samozřejmě události, od kterých se 
vracíme de facto obratem, protože se dají vyřešit okamžitě, naopak jsou ale události, které se při 
výjezdu jeví jako banální a až na místě zjistíme, jak závažná je situace.

Michal Vajčner, velitel jednotky města Strážnice
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100 let od vyhlášení samostatného Československa
Letošní rok přináší řadu významných výročí, které se pojí k více i méně diskutovaným téma-
tům české historie. Jedním z nich je skoro až magické číslo, 100 let od vzniku republiky, které 
jistě neušlo pozornosti široké veřejnosti. Jako klíčové datum vzniku Československa dnes 
spatřujeme 28. říjen 1918. Cesta k vytvoření samostatného státu byla však mnohem spletitěj-
ší, než se nám dnes může zdát. Byla vykoupená krví legionářů, ale i riskováním ztráty života 
na popravišti či žalářováním za otevřené vystoupení proti habsburské politice.

Když se v 19. století zformo-
valy ve střední Evropě etnic-
ké národy moderního slova 
smyslu, vyhrotilo se také 
soupeření o politickou a kul-
turní nadvládu. V našem 
prostředí se jednalo předně 
o střet Čechů s Němci. Ná-
rodní obrození a navazující 
proudy českého patriotis-
mu vedly k zamyšlení nad 
budoucími pozicemi Čechů 
v rakouském mocnářství. 
Řada českých a moravských 
politiků se upnula k myšlen-
ce austroslavismu, tedy setr-
vání českých zemí ve svazku 
Rakouska-Uherska, ovšem 
za předpokladu federalizace 
státu a získání určitých sa-

mosprávných pravomocí. Jiná skupina se ztotožňovala s idejí panslavismu a měla touhu po sply-
nutí českých zemí s ruskou říší a vládě cara z dynastie Romanovců. Po rozdělení monarchie na 
dva celky – Rakousko a Uhersko v roce 1867 se i české politické špičky pokoušely získat pro české 
země autonomii. Jednání ztroskotala především na odporu českých Němců. Právě tento moment 
předznamenal česko-německé antipatie, které se plně začaly projevovat na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Na jižní Moravě docházelo v této době k „bojům“ o radnice českých měst a rovnoprávné užívání 
češtiny a němčiny v úředním styku i ve školství. Jistou naději na změnu poměrů a státoprávního 
uspořádání přineslo vypuknutí první světové války.
Rakousko-uherská armáda se již v roce 1918 nacházela na pokraji rozkladu. Docházelo k hromad-
ným dezercím a vzpourám (např. v Rumburku). Desetitisíce zajatých Čechů a Slováků se hlásily do 
čs. legií k boji za československé národní zájmy po boku Dohody. Zprávy o nich se šířily i na území 
Rakouska-Uherska, kde byla jejich činnost nahlížena rakouskou správou jako ilegální. Obyvatel-
stvo nespokojené se špatnou zásobovací situací a politikou Habsburků zastávalo postoje pasivní 
rezistence i otevřeného odporu. Schovávaly se potraviny, aby nemusely být odevzdány rakouským 
úřadům. Vojáci, kteří houfně zbíhali od svých pluků, se skrývali v lesích a tvořili tzv. zelené kád-
ry. Jejich počty se vyčíslují až na několik stovek tisíc. Projevoval se u nich všeobecný pacifismus 
i nechuť bojovat za rakouského císaře. Druhý aspekt potvrzuje fakt, že po vzniku Československa 
se řada z mužů zelených kádrů přihlásila do služeb armády nového státu. Mnohonárodnostní po-
dunajská monarchie nedokázala uspokojivě vyřešit řadu problémů. Řešení mohla přinést vojenská 
porážka Rakouska-Uherska a možnost revize ústavy a státního zřízení (podobně jako v roce 1867 
po prohrané prusko-rakouské válce).
S přibývajícími roky světové války rostly i počty padlých, raněných a nezvěstných Strážničanů. 

Sázení lípy republiky 1. května 1919 ve Strážnici
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V říjnu 1918 propukla ve Strážnici epidemie španělské chřipky. Denně se konalo na 10 pohřbů. 
Od zásobovacích, zdravotních a vojensko-strategických nesnází se odvíjela i vnitřní politická krize 
Rakouska-Uherska. Císař Karel se pokusil monarchii federalizovat, ale marně (pokus přišel příliš 
pozdě a nereflektoval aktuální požadavky zástupců menšinových národů). Národy projevily tou-
hu po samostatnosti. E. Beneš prohlásil 14. října 1918 v Paříži vznik prozatímní čs. vlády v čele  
s T. G. Masarykem. O čtyři dny později vyhlásil T. G. Masaryk v USA tzv. Washingtonskou dekla-
rací vznik svobodného a samostatného státu Čechů a Slováků. Jednalo se o bezprostřední reakci 
na pokus Karla I. o federalizaci monarchie, přesto se vznik samostatné republiky plánoval již delší 
dobu před říjnem 1918. 14. října se v českých zemích konala generální stávka proti vývozu potra-
vin z českých zemí do Rakouska. V Písku již tehdy došlo ke spontánnímu vyhlášení republiky, ale 
pokus byl vojensky potlačen rakouskou správou. Samostatnost měla být již tehdy proklamována 
i v Praze, z obavy z krvavých srážek s rakouskými jednotkami k tomu však nedošlo. Odpor vůči 
monarchistickému zřízení projevili v té době i rakouští Němci, kteří již 21. října 1918 vyhlásili 
vznik státu Německé Rakousko, který se později profiloval jako republika. V kulturních centrech 
přebíraly iniciativu národní výbory či jiné obdobné orgány. 28. října 1918 došlo v reakci na tzv. 
Andrássyho nótu, kterou si čeští politici vyložili jako kapitulaci Rakouska-Uherska, k vyhlášení 
republiky v Praze.

Dobová pohlednice Strážni-
ce zachycující klíčové posta-
vy vzniku Československa 
(prvního prezidenta a vůdce 
prvního zahraničního odbo-
je T. G. Masaryka, druhého 
prezidenta Československa 
a jednoho z čelných před-
stavitelů prvního i druhé-
ho zahraničního odboje  
E. Beneše, československé-
ho ministra války a čelného 
slovenského představitele 
prvního odboje M. R. Štefá-
nika, čelného představitele 

slovenského domácího odboje a pozdějšího ministra pro správu Slovenska V. Šrobára, první-
ho čs. ministerského předsedu a vůdce domácího odboje K. Kramáře a amerického prezidenta  
W. Wilsona, který prosazováním zásady práva na sebeurčení menšinových národů Rakouska
-Uherska napomohl vzniku Československa)
Zprávy se v této době šířily na dnešní poměry velmi pomalu, málokdo jim také věřil. Lidé se obávali 
provokací rakouské tajné policie a následného krutého trestu. Teprve vydání zpráv tiskem (zejmé-
na v brněnských Lidových novinách z 29. října 1918) obměkčilo i skeptiky. Pro české obyvatelstvo 
znamenala zpráva splnění tužeb po samostatné správě státních záležitostí. Vyložili si ji také jako 
konec světové války (na italské frontě však skončila až 3. listopadu a na západní frontě 11. listopa-
du 1918). Pro Němce a Židy však změna politických poměrů přinášela řadu otázek a obav. Němci 
se místo hegemonní vládnoucí skupiny stali v novém státě menšinou. Obávali se české pomsty 
a stejných ústrků, které dříve činili Čechům oni. Židé se druhdy obávali o holý život. Ve vzniklé eu-
forii docházelo k plenění obchodů či dokonce pogromům (například v Holešově). Radostné jásání 
ze vzniku republiky a konce války se mísilo s projevy anarchie, zbojnictví a vyřizování účtů. Oby-
vatelstvo své názory za války značně radikalizovalo a neváhalo k jejich vyjádření sáhnout k násilí.
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Strážnický kronikář Jan Skácel popi-
suje události ve Strážnici následovně:  
„V neděli 27. října, když se sešlo na kor-
ze a na městě více lidí, už se debatovalo 
o našem samostatném státě, nejhorlivěji 
mezi inteligencí a nejbouřlivěji mezi stu-
denty, kteří už vymýšleli jména našich 
nových peněz, dávala se jména: sokol 
( jako koruna), brko (20 haléř), peříčka 
(haléře), aj. Dne 28. října večer přišla 
zpráva a hned se rozšířila: ‚Rakousko 
kapitulovalo, prohrálo na celé čáře, je 
separátní mír.‘ Veliké rozechvění napl-
nilo veškeré obyvatelstvo a radost, že je 
už po válce. Všichni cítili, že přišla veliká 
doba, doba velikých převratů, pád staré-

ho systému vládního a státního a vznik demokratických států podle vzoru americko-anglického. 
Hned byla uspořádána na Černém orle veřejná politická schůze, kde o tom všem promluvil pro-
fesor gymnázia dr. Treybal. Sál byl plný, veliké nadšení tam bylo. ... Nakonec všichni zazpívali 
s pohnutím ‚Kde domov můj‘. ... Dychtivě se poslouchaly zprávy, že okresní hejtman Swoboda už 
nevládne, místo něho se ujal vlády nad okresem profesor hodonské reálky Juda s národní radou 
v Hodoníně. Že vojáci strhují z čepic orlíčky a přijíždějí do Strážnice s trikolorami. Vojáci a mladíci, 
hlavně ale studenti ovládli hlavní ulice, střed města, kde procházeli v živém hovoru a provolávali 
vesele ‚Nazdar!‘ ... studenti si aspoň zazpívali na korze slovanské a slovácké písně: Hej Slované, Kde 
domov můj, Nad Tatrú, Hore Váhom. Za každou písní někdo zvolal: ‚Ať žije Masaryk, Ať žije Wilson 
-Dohoda -Srbsko -Rusko -Černá Hora -Jugoslavie, Ať zhyne, pereat Vilém -Maďaři -keťasi apod.‘ ... 
Na Předměstí bylo hlučno dlouho do noci. Rozvášněná mládež strhla hned plechové rakouské orly 
z pošty, od financů (byli na obecním domě dole na náměstí), z berního úřadu a okresního soudu 
a ze všech trafik. Kluci jimi kutáleli po zemi, nosili je a mlátili do nich.“

Velké oslavy se ve Strážnici konaly 
30. října 1918. Bezpečnostní službu 
ve městě převzali Sokolové a studenti, 
kteří nosili na levé paži trikoloru. Ně-
kolika Židům byla předchozího večera 
vytlučena okna, čemuž měla napříště 
zabránit právě pořádková služba. Stráž-
nice se vyzdobila do národních barev  
(v té době nejčastěji bílo červená, ja-
kožto historické barvy českých zemí). 
Výklady českých obchodů zdobily pra-
pory, podobizny Masaryka a Wilsona 
a vlastenecké nápisy, naproti tomu 
židovské obchody vypadaly pustě. Ob-
chodní dům Graubner se ponořil do 
černého flóru a bylo zde vystaveno iro-
nické parte Rakouska-Uherska „Ježiba-

ba Austria“. O půl sedmé večer se vydal lampionový průvod od gymnázia na obchůzku městem 
po dnešní Masarykově ulici do Starého Města a dnešní Komenského ulicí na náměstí Svobody. Na 
počátku byly neseny nápisy „Ať žije československý stát“, „Rovnost, volnost a bratrství“ (heslo 
velké francouzské revoluce) a další. U vyzdobené radnice se provolávalo „Nazdar!“ a zazněla píseň 

Panská ulice vyzdobená bílo-červenými prapory 
(tradiční barvy českých zemí)

Výřez z dobového tisku z 30. října 1918 ohlašujícího 
vznik Československa
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„Hranice vzplála tam na břehu Rýna“. Tak Strážnice oslavila vznik republiky. Ani získaná svobo-
da a samostatnost však nebyla univerzálním lékem na aktuální problémy. O zlepšení poměrů se 
museli zasadit všichni občané vlastní prací a angažovaností v politickém životě. Poměrně krátká 
lhůta (necelých 20 let), která byla Masarykovské republice vyměřena, nestačila k optimálnímu 
řešení otázek menšin, vztahu Čechů a Slováků ani mnoha dalších problémů. Přesto, nebo právě 
proto, máme v čem na první republiku navazovat, poučit se z jejích chyb a rozvíjet nedokončené 
myšlenky tohoto moderního státu správným směrem.
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demo-
kracii.“

T. G. Masaryk

Významné 100. výročí vzniku Československa připomene také výstava Strážnice v éře první re-
publiky, která bude probíhat od 7. října 2018 do 10. ledna 2019 ve strážnickém Městském muzeu. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 7. října 2018 ve 14 hodin.
Zdroje: tzv. Skácelova kronika města Strážnice (strojopis uložen v Městském muzeu ve Strážnici), 
archiv autora

Autor: Lukáš Lexa

Dobová pohlednice s heslem „Pravda vítězí“ – 
T. G. Masaryk vzhlíží na Sokoly se standartou (Sokolové 
stáli u zrodu čs. státu a jako první vytvořili hradní stráž 
na Pražském hradě)

Mapa územního rozsahu prvorepublikového Českoslo-
venska (zcela vpravo se nachází tzv. Podkarpatská Rus)
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Vojenský den ve skanzenu – Kazaň 1918
Ve skanzenu se 25. srpna 2018 konal již 6. ročník akce Vojenský den. I přes nepřízeň poča-
sí se akce nadmíru vydařila. Zrekonstruovali jsme bitvu čs. legionářů a bolševiků o Kazaň,  
od které letos uplynulo 100 let, a druhou bojovou ukázku jsme věnovali událostem v po-
hraničí Československa roku 1938, od nichž nás dělí 80 let. Historii čs. legií návštěvníkům 
představilo i pojízdné muzeum Legiovlak, který zakotvil na celý týden od 20. do 27. srpna na 
strážnickém nádraží.
Malebné dobové prostředí skanzenu již pošesté 
hostilo muže v historických stejnokrojích rekon-
struující bitvy spjaté s dějinami našeho státu. 
V areálu lidových staveb z jihovýchodní Moravy 
mohli návštěvníci projít hned několika historic-
kými epochami. Svá stanoviště zde připravili 
zástupci československých legií v Rusku z roku 
1918, bolševiků i československé armády a Strá-
že obrany státu z roku 1938. Příchozí tak mohli 
zhlédnout dobové tábory zmíněných armád, his-
torickou obrněnou techniku, polní kuchyni, vý-
zbroj, spojařský materiál a mnoho dalšího. 
Bojovým ukázkám předcházelo znázornění výcviku úderníků čs. legií v Rusku, cvičení telefonního 

roje čs. armády nebo ukázky obrněné techniky. Ve 14 hodin pře-
padly společně jednotky legionářů a srbských dobrovolníků bol-
ševické oddíly u Kazaně. Bojová ukázka měla znázornit několik 
období kazaňské operace, kdy čs. legionáři na čas ovládli město 
a jeho okolí. Po přisunutí bolševických posil se však legionáři 
museli kvůli laxnosti kazaňských jednotek stáhnout a město pře-
nechat bolševikům. Do ukázky zasáhl kromě desítek vojáků také 
obrněný automobil Austin. V 16 hodin následovala rekonstrukce 
bojů o čs. pohraničí v roce 1938. Bojová ukázka se inspirovala 
událostmi z Mikulovska, kde operovali příslušníci 19. praporu 
Stráže obrany státu (SOS). Střety SOS s ordnery sudetoněmec-
kého freikorpsu přerostly do guerillové války. Nepokoje musely 
potlačit jednotky čs. armády.
Vojenského dne se zúčastnilo na 80 účinkujících v historických 
stejnokrojích, 2 obrněné automobily, tančík a vícero lehkých 

i těžkých kulometů. Jejich výkon zhlédlo bezmála 1000 návštěvníků. V průběhu pobytu Legiovlaku 
na strážnickém nádraží si jej přišlo prohlédnout zhruba 4200 osob. Za projevenou přízeň a zájem 
návštěvníkům děkujeme. Zároveň bychom jako jednota chtěli vyjádřit poděkování posádkám Le-
giovlaku za rozšíření povědomí o historii čs. legií v našem 
regionu a všem osobám, které napomohly ke zdárnému 
průběhu akce Vojenský den 2018. Bojové ukázky ve skan-
zenu si kladly za cíl ukázat co možná nejvěrněji osudové 
kapitoly čs. dějin. Po jejich zhlédnutí by si měl návštěvník 
uvědomit, že válka jako krajní řešení národnostních nebo 
politických problémů přináší mnoho utrpení a obětí. Važ-
me si obětí, které přinesli naši předci v krizových momen-
tech, a nepřipusťme nové vzplanutí světového konfliktu.

Za jednotu ČsOL Hodonín Lukáš Lexa;   Foto: Viktor 
Fiker, Dušan Prachař, kozel83
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Oznámení
Myslivecký spolek Strážnice, z důvodu snížení škod zvěří, bude provádět v lokalitě Vinohrady  
odlov zvěře v termínech 10. 11. 2018 v trati Horní a Dolní hora, 24. 11. 2018 v trati Dolní a Horní 
Štanfát, Podkovná, Mrhoně a 8. 12. 2018 v trati Žebráky, Teplá, Varhany a Svislé. Tímto zdvořile 
žádáme majitele pozemků o toleranci a pochopení z důvodu zajištění bezpečnosti. 

Děkuji za MS předseda Keprt Lukáš

Pozvánky
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SO 6. 10. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK
 Začátek: ve 14.00 hodin v zámeckého parku
 Pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody, babího léta, indiánských dovedností, lanových 
 aktivit, tvořivosti a dobrých bylinných čajů…
 Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč
 DĚTI OBLEČENÉ V INDIÁNSKÉM KOSTÝMU VSTUP ZDARMA!
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587  

 PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM
 HELLOWEENSKÁ NOC – akce je určena pro děti od 6 let
 Zahájení: 29. 10. v 17 hodin, ukončení: 30. 10. v 9 hodin, cena na osobu 200 Kč.
 Co Vás čeká: vyrábění svícnů pro lepší usínání, disko rej v maskách a hledání tajemného 
 pokladu. Celá akce se uskuteční v prostorách DDM, děti dostanou materiál pro tvoření, teplou 
 večeři, snídani a po celou dobu akce je pitný režim zajištěn. 
 Děti si přinesou spacák (deka + polštářek) a masku na disko rej. 
 Akce je určena pro přihlášené do 23. 10. osobně na DDM nebo telefonu.
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2018
SO 3. 11.  JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
NE 18. 11. XVI. ROČNÍK – KATEŘINSKÝ BĚH STARÝM MĚSTEM
PÁ 30. 11. ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ
SO 1. 12.  ADVENTNÍ VĚNCE

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 Marie Knitlová
Název kroužku Pro Den Hodina Cena
Fotbal přípravku, ml. a st. žáky St, Pá 17.00–19.00 200,- + 800,-
Geocaching děti od 8 let (1x 14 dní) Po 15.00–17.00 300,-

Házená mladší žačky/žáci 
ročník 2006–2008

Út, Čt
Pá

17.00–18.30
15.45–17.15

2000,- 
(2x 1000,-)

Kalanetika dívky a ženy Út, Čt 18.00–19.00 800,-
Karate Goju Ryu pro úplné začáteč. od 1 tř. Po 17.00–18.30 800,-
Lukostřelba děti od 12 let Čt 16.00–17.00 400,-
Miniházená 2009 + začátečníci Út, Čt 15.30–16.45 1000,-
NERF liga děti od 9 let St 15.30–17.00 800,-
Plast. modelářství děti od 10 let Út, Čt 16.00–18.00 600,-
Rybářský kroužek 2.–5. třída (1x za 14 dní) St 15.30–17.30 300,-
Sport. gymnastika děti I. stupeň ZŠ Po 15.00–16.00 400,-

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



Stolní tenis děti od 6 let Út, Čt 16.00–18.00 200,-
Sportík Emilek děti 1.–3. třída Út 15.30–16.30 400,-
Šachový kroužek děti ZŠ Po 16.30–18.00 500,-

Tenis děti od 6 let Po–Pá 1–2 hodiny 200,- 
+ odd. přísp.

Turistický kroužek děti od 8 let (Poutníček) Čt 17.30–18.30 500,-
Zdravé cvičení širokou veřejnost St 17.00–19.00 800,-

Oddělení estetiky a společenských věd: vedoucí Marie Flašarová
Název kroužku Pro Den Hodina Cena
Angličtina děti od 6 let St 16.00–17.00 1000,-
Angličtina dospělé a starší děti 12 let St 17.00–18.00 1000,-
Dřevořezbář děti od 12 let a dospělé St 15.00–17.00 1000,-
Fčeličky děti od 6 let St 16.30–17.30 400,-
Keramika zač.+ pokročilé 8–99 let Po 16.00–17.30 1000,-
Košíkářství zájemce od 10 let Čt 16.00–17.30 800,-
Kytara děti od 10 let St 18.15–19.15 600.-
Ornamentika širokou veřejnost St 15.00–16.30 600,-
Paličkování děti a začátečníky Po 14.30–16.30 800,-
Paličkování dospělé Út 16.00–20.00 800,-
Ruční grafika děti 9–15 let Út 17.00–19.00 800,-
Tlapičky předškoláky a 1.–2. třídu Út 15.00–16.00 600,-
Tvořínek děti od 8 let St 15.00–16.00 600,-
Tvoření z přírodnin věk. skupinu 6–99 let Čt 15.00–17.00 600,-
Veselé pískaní děti I. stupně ZŠ Út 15.30–16.30 600,-
Výtvarníček předškol. a děti do 12 let Čt 15.00–16.00 600,-
Výtvarná příprava děti od 11 let Út 15.00–17.00 800,-

Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena první týden v říjnu. Přihlášky si můžete
vyzvednout na Domečku nebo stáhnout na našich webových stránkách.

Nábor dětí do pěveckého souboru FČELIČKY probíhá v DDM Strážnice!
Na první schůzku (3. 10. v 16.30 h.) si děti připraví písničku, vlastní volba.
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Strážnický dětský sportovní pel-mel 2018
Už třetí ročník sportovního PEL-MELu za finanční podpory města Strážnice se opět uskutečnil 
v areálu TJ Jiskra Strážnice v pátek 7. 9. za účasti strážnických sportovních klubů a dětí z obou 
základních škol, mateřské školy a gymnázia. Děti se mohly blíže seznámit a prakticky vyzkoušet 
řadu sportů, jako například stolní tenis, házenou, badminton, šachy, kruhový bossu trénink, 
sportovní gymnastiku, fotbal nebo florbal. 
Za zodpovědný přístup a aktivní účast si velké poděkování zaslouží prezentující subjekty: Bike-
park Strážnice, Dům dětí a mládeže Strážnice, FBC Kings, TJ Sokol Strážnice, TJ Jiskra Strážnice 
oddíl fotbalu, stolního tenisu a šachů, Orel Strážnice a Zumba Betty Strážnice. 
Vedle Kyjovského sportovního koktejlu a Veselského Týdne v pohybu se i Strážnice zařadila po 
bok městům s pestrou nabídkou sportovních aktivit v jednom dnu a na jednom místě.

Za všechny spokojené Roman Zemánek DDM  Strážnice

Rodinné centrum Strážnice
OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA ŘÍJEN
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK 
začneme ve středu 17. října od 9 h. a pátek 19. října od 9 h
HRÁTKY S BATOLÁTKY – čtvrtek 18. 10. od 10 h
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

PÁ, PÁ LÉTO ukončení sezony na zahradě u sv. Martina         
skákací hrad – podzimní tvořivé dílny – BRNĚNSKÉ POHÁDKOVÉ DIVADLO
neděle 14. října od 15.30 h 

RYBIČKA miniškolička – přijímáme děti v průběhu celého roku
Nabízíme: Rodinné prostředí, kreativně-sportovní program, 
individuální 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.

Kontakt: B. Bučková, mob. 603 240 533, Facebook, email: cprstraznice@seznam.cz
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Jak jsme na Filipově hráli o Hozákův pohár
Také dnes můžeme zalistovat připravovanou knihou, kterou se rozhodli stvořit bývalí studen-
ti strážnického gymnázia Jiří Nováček (1978–83) a Vladimír Salčák (1975–79). 
Velkým fenoménem začátku osmdesátých let minulého století se stal fotbalový turnaj Hozákův 
pohár, který pořádala Filipovská instituce fotbalových amatérů – FIFA. „Samozřejmě jsme se snažili 
o našem turnaji dávat světu najevo. Bylo to těžké, ale podařilo se nám zmínky o Hozákově poháru dostat 
i do Československé televize v rámci představování jednoho z nás ve vědomostní soutěži. A o Filipovské insti-
tuci fotbalových amatérů byla zmínka i v programu na představení Slováckého divadla Osamělost fotbalo-
vého brankáře,“ připomíná Vladimír Salčák. Podle něj se turnaje vždy zúčastňovala asi stovka hráčů 
a kamarádů. „Třetina z nich studovala ve Strážnici, nebo měla už maturitu na gymnáziu za sebou. Dvou 
ročníků se zúčastnila i naše profesorka Jitka Šmýdová“ připojuje se vzpomínkou Jiří Nováček. Není 
divu, že se organizátoři snažili kolem dění na lesním hřišti vytvářet legendy. A tak 20. října 1994 
vyšel v regionálním týdeníku Slovácko článek, který poprvé veřejnosti oficiální cestou vysvětloval, 
jak to vlastně s turnajem všechno bylo.  
FILIPOVO ÚDOLÍ – Před čtrnácti lety vznikl v javornické hospodě v hlavách pánů Jaroslava Formánka, 
Františka Rychlíka a Vladimíra Salčáka nápad uspořádat na lesním hřišti ve Filipově údolí Hozákův po-
hár v kopané. Každý poslední víkend prázdnin zde od těch dob duní fotbalový míč a týmy složené z chatařů, 
trampů a sportovců horňáckých obcí bojují o poctu pro ně nejvyšší – pít večer u táborového ohně za zvuků 
houslí či kytary víno vítězů. Hozákův pohár se dožil šesti ročníků, na něj navázal Filíkův memoriál a ještě 
dříve, v roce 1984, se odštěpil turnaj Potulný roh. Oba turnaje se hrají dodnes. Letošní ročník Filíkova 
memoriálu vyhrál tým Horňácké republiky, který se těšil na finálové utkání s celkem Old Stars Filipov, slo-
žený z hráčů legendárních mužstev Magdon Boys, Turbopěna, Klub vousatých pánů a AC Žízeň. Jediný 
gól, který ve skupině padl do sítě Filipova, však rozhodl o postupu Veličky. Filipovská instituce fotbalových 
amatérů (F.I.F.A.), která provedla před lety na filipovském Maracaná první výkop, si však může připíjet 
bez pohárů - za tu dobu se do sítí branek nachytaly již desítky těch, kdož si na konci léta přijíždějí na Filipov 
zakopat, zazpívat i zavzpomínat.
Anebo Listárna časopisu Krajem svatého Antonínka: Malebné Filipovo údolí a obyvatele jeho rekreač-
ních chat vzrušila 13. srpna 2014 zpráva jednoho z chatařů, že při rekonstrukci střechy nalezl v podkroví 
několik krabic plných fotografií, dopisů a textů z osmdesátých let minulého století týkajících se událostí 
kolem Hozákova poháru. Tento nezávislý turnaj, na který přijížděla vždy v poslední prázdninový víkend do 

Filipova údolí celá generace mladých lidí z Ve-
selí nad Moravou, Velké nad Veličkou, Stráž-
nice i například z Chvaletic, byl ve své době vý-
znamným fenoménem regionu. Především svou 
atmosférou, na moci nezávislou zábavou i vel-
mi kvalitní sportovní úrovní. Objevitel, který si 
přál zůstat v anonymitě, sdělil, že stovky ručně 
psaných dopisů, cyklostylovaných prohlášení, 
statistik a výsledků, desítky fotografií, vlaječky 
klubů, které na Filipově Hozákův pohár hrály 
– MBCF, Horňácká republika, Rumíci, Splav 
nebo ABC VVP – jsou dokladem doby, ze které-
ho dnes nabízíme fotografii strážnického týmu 
Klub přátel (restaurace) Prahy.  

„Poznáte-li na ní někoho nebo sami máte fotografie, záznamy, nebo cokoliv, co má se sportováním na 
gymnáziu společného, napište nám na e-mailovou adresu kronikagymnazia@seznam.cz,“ nabádají 
především bývalé studenty gymnázia autoři plánu.               Lucie Juřenová
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Ze školství

Přivítali jsme nové prvňáčky a otevřeli opravené hřiště              Petr Tomeček
V pondělí 3. září jsme ve škole přivítali 31 dětí přijatých do prvních tříd. Slavnostní zahájení školní 
docházky proběhlo tradičně za účasti starostky Renaty Smutné, která všechny přítomné krátce 
oslovila a poté děti pasovala na žáky školy. Atmosféru prvního školního dne zpříjemnilo kulturní 
vystoupení žáků. 

Po jeho skončení za účasti dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, představitelů města a pracovníků 
Městského úřadu ve Strážnici bylo slavnostně otevřeno venkovní sportovní hřiště zrekonstruova-
né nákladem asi 1 mil. Kč z rozpočtu města.

Obědy dětem počtvrté         Zdeňka Dudová 
Naše škola je čtvrtým rokem zapojena jako partner do pro-
jektu Potravinové a materiální pomoci dětem postiženým 
chudobou na školách v Jihomoravském kraji IV podpořené-
ho finančními prostředky z Operačního programu potra-
vinové a materiální pomoci (OP PMP) spolufinancované-
ho z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 
a ze státního rozpočtu. Zapojením do projektu a podpisem 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako partner s finančním příspěvkem nárok 
na prostředky ve výši 43 367 Kč, ze kterých mohou být hrazeny obědy po celý rok 9 dětem z naší 
školy, které se nacházejí v hmotné nouzi na základě posouzení z úřadu práce. V letošním školním 
roce bylo prozatím v září vybráno a podpořeno 7 dětí, které se od září bezplatně stravují ve školní 
jídelně.

Školní poradenské pracoviště se rozšířilo               Eva Šefčíková
Neodmyslitelnou součástí kvalitní práce ško-
ly v oblasti poradenských služeb se stalo školní 
poradenské pracoviště (ŠPP), které pracuje od 
září v tomto rozšířeném složení: školní speciální 
pedagog Eva Šefčíková, výchovný poradce Mile-
na Bačíková a školní metodik prevence Dagmar 
Mlýnková. 
Nabízíme žákům, rodičům i pedagogům pora-
denství a odborné vedení v případě výukových, 
vztahových nebo osobních problémů ve škole,  
a v případě naléhavých problémů krizovou in-
tervenci. Popis a rozsah činnosti jednotlivých 
pracovníků ŠPP, kontakty, místa a čas konzultací 
naleznete na webových stránkách školy. Naším přáním je, aby školní poradenské pracoviště dobře 
sloužilo rodičům, žákům i pedagogům a pomáhalo jim v získávání kvalitního vzdělávání po celou 
dobu jejich školní docházky.

Samurajové aneb návštěva z dalekého východu     Kamila Vajčnerová
V pátek 7. září navštívili naši školu hosté z Ja-
ponska. Byli to členové skupiny Mumeitó z Tokia, 
kteří prezentují japonské samurajské tradice. Pro-
gramem – poutí za porozuměním japonské kultu-
ře a bojovému umění – nás provázela postavička 
českého Kašpárka. Představitelé japonských sa-
murajů nám v jednoduchém příběhu předvedli 
samurajské bojové umění v jejich tradičních odě-
vech a se známými zbraněmi. Po představení za-
čal workshop překládaný z japonštiny do českého 
jazyka s pomocí tlumočnice (bývalé absolventky 
školy Barbo-
ry Šefčíkové), 

v němž jsme se dozvěděli, jak se drží katana – historický samu-
rajský meč, jak se s ní bojuje, a k tomu ještě různé zajímavosti 
o samurajích. Poté jsme dostali příležitost utkat se s takovými 
samuraji, samozřejmě s dřevěným mečem. Japonci byli dokonce 
tak vstřícní, že se nám podepsali a vyfotili se s námi. O víkendu 
se japonští hosté ukázali i na našem Strážnickém vinobraní, na 
kterém předvedli znovu své umění veřejnosti.
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Uvítání prvňáčků              Věra Obrtlíková
Prázdniny skončily a začal školní rok. Nejvíce se asi těšili žáčci, kteří přicházeli do naší ZŠ úplně po-
prvé. Někteří byli možná trochu nejistí, ale v tento den měl každý z nich s sebou své nejbližší, a tak 
žádné slzičky jsme letos neviděli. Zato počasí bylo od rána „uplakané“. Stalo se tak snad poprvé za 
posledních minimálně 25 let. Letos proto byli i všichni ostatní žáci uvítáni ne společně na školním 
dvoře, ale svými učiteli v jednotlivých třídách. Žáky prvních tříd přišel přivítat ředitel, spolu s ním 
zástupkyně školy, a také místostarosta Walter Bartoš. Prvňáčci se statečně jednotlivě představili 
a na uvítanou v ZŠ dostali od žákyň devátých tříd knížku „Já chci taky do školy“.  Doufejme, že stejné 
přání dětem vydrží i nadále. Společně se o to budou snažit třídní učitelky obou  prvních tříd po celý 
školní rok 2018/2019.

Dětský sportovní PEL-MEL Věra Tihlaříková
Když budete hledat ve slovníku spisovné češtiny význam 
slova PEL-MEL, nebudete úspěšní. Obrátíte-li se ale na 
slovník cizích slov, zjistíte, že je to nějaká směsice. A prá-
vě na takové směsici nejrůznějších klasických či netra-
dičních sportů byli žáci celé naší školy v pátek 7. září. 
V areálu TJ Jiskra Strážnice probíhala nabídka a nábor 
do strážnických sportovních klubů a organizací. Každý 
žák si mohl vyzkoušet hrát florbal, šachy, stolní tenis,  

Základní škola Školní Strážnice 

Venkovské tradice spojují
V tomto roce opět pokračuje spolupráce s Míst-
ní akční skupinou (MAS) Strážnicko a Národ-
ním ústavem lidové kultury v rámci projektu 
Venkovské tradice v krajině. Jedním z cílů to-
hoto projektu je uvědomění si, že součástí ven-
kovských tradic jsou i původní odrůdy stromů. 
S tradičními odrůdami ovocných stromů, ukáz-
kami jejich plodů, sběrem a jejich využitím se 
při návštěvách ve skanzenu v září seznamovali 
žáci 9. tříd. 
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fotbal, tančit zumbu a nebo si zkusit jednoduché prvky ze sportovní gymnastiky a to vše pod vede-
ním trenérů a vedoucích kroužků. Ti ochotně seznamovali malé zájemce s tím, co která disciplína 
obnáší. Všem organizátorům moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne plné sluneční pohody 
a sportovní atmosféry. Snad od tohoto školního roku bude hodně dětí sportovat a rozvíjet své po-
hybové dovednosti.

Samurajové na Čápovce              Renata Lanová
Začátek školního roku nám přinesl výjimečnou 
příležitost zhlédnout divadelní představení 
o japonských samurajích. Divadlo do Strážnice 
přivezla studentka japanistiky Bára Ševčíková, 
která umělce poznala na roční stáži v Tokiu. 
Žáci měli možnost nejen se naživo setkat s Ja-
ponci, ale také slyšet jejich řeč a  nahlédnout do 
japonské historie. Hvězdou byl zejména hlavní 
režisér a choreograf Hiroaki Kawaguči,  který 
se mimo jiné podílel na filmu Quentina Taranti-
na ,,Kill Bill“. Po velmi poutavé podívané si žáci 
mohli sami vyzkoušet svoji zručnost v bojovém 
umění.

Úspěch se musí odpracovat                        Jaroslava Večeřová
V letech 2013–2018 se v Purkyňově gymnáziu Strážnice realizoval projekt Úspěch se musí odpra-
covat. Tuto motivační soutěž založil a každoročně ji sponzoroval částkou 450 tis. Kč Leoš Novotný. 
Celkem během pěti let bylo mezi žáky a učitele rozděleno 2 250 tisíc korun. Tato částka se každo-
ročně dělila mezi 15 žáků v pěti kategoriích a 3 učitele. 
Žáci získávali body během celého školního roku za studijní výsledky, organizování mimořádných 
školních i mimoškolních aktivit, práci v programu Ekoškola, za umístění v soutěžích a olympiádách, 
mimořádné jazykové znalosti i další aktivity. Body jim přidělovali i jejich třídní učitelé a spolužáci. 
Vítězové byli vyhlášeni vždy na konci školního roku. Ti, kteří se umístili na prvním místě, získali 
částku 35 tis. Kč, na druhém místě 25 tis. Kč, na třetím místě 15 tis. Kč. Tyto peníze mohli použít 
na jakékoliv náklady spojené se vzděláváním – např. studijní pobyty, studijní literaturu, technické 
vybavení. Žáci si tak uvědomili, že úspěch se musí opravdu odpracovat a nic v životě není zadar-
mo. Soutěž je také motivovala k dosažení co nejlepších studijních výsledků a k dalšímu osobnímu 
rozvoji. 
Celkem čtyři roky až do školního roku 2016/2017 spolupracovala ve sponzorství v projektu Úspěch 
se musí odpracovat cestovní kancelář INTACT, která se specializuje na zajišťování jazykových kurzů 
v zahraničí. Každý vyhodnocený na prvním až třetím místě, pokud si objednal jazykový kurz u IN-
TACTU, dostal příspěvek 5 tisíc korun.
Ve školním roce 2017/18 se k projektu připojila i Alfa Agency, která darovala vítězům na prvních 
třech místech stipendium ve výši až 3 tisíce korun, pokud vyhrané peníze investují do jazykového 
kurzu u této agentury. 
Během minulých pěti let si někteří žáci splnili svá přání například návštěvou švýcarského CERNu, 
účastí na jazykových kurzech v Anglii, na Maltě, ve Skotsku a zakoupením lepších a výkonnějších 
počítačů, studijní literatury atd. 
Jménem všech oceněných děkuji našemu dlouholetému sponzorovi Leoši Novotnému!

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Jsem hrdá na naše studenty!            Alexandra Bahulová (zástupkyně ředitelky)
Již několik let po sobě organizují žáci našeho gymnázia vánoční dílny a blešák. Jak naložit s výtěž-
kem těchto charitativních akcí je vždy předmětem diskuzí a pečlivého výběru.
Tentokrát byl ale výběr jednoznačně odsouhlasen všemi. V těžké životní situaci se ocitl jeden z žáků 
našeho gymnázia. Úsilí o pomoc svému spolužákovi ale neskončilo jen u vánočních aktivit. S nebý-
valou vervou se do dalších aktivit pustili i ostatní. Zorganizovali koncert, pokračovali ve spolupráci 

s Nadací VIA s přispěním Nadace Karla Janečka. Ná-
hoda otevřela další možnosti získat podporu od Nada-
ce Rozum a cit, která pomáhá pěstounským rodinám. 
Pod záštitou této nadace se žáci také zapojili do sbírky 
Sluníčkový den. 
Nadšení, které vkládali do svého úsilí získat co nej-
vyšší částku, bylo nevídané. A proto si získali i obdiv 
a chválu zástupců těchto Nadací. V samotném závě-
ru půlroční sbírky byla získaná částka 90 583 Kč na 
začátku září slavnostně předána Dominikovi Podola-
novi, který v květnu úspěšně složil maturitní zkoušku 

s vyznamenáním, a od září nastupuje na vysokou školu. Věřím, že mu naše pomoc nejen ulehčí 
vysokoškolská studia, ale dá i naději, že se v těžkých životních chvílích najdou lidé, kteří mají srdce 
na pravém místě.   

S obdivem jsem sledovala celého půl roku, s jakým zájmem a empatií se dokážou naši studenti pustit 
do pomoci. Ano, a i to je obrovská deviza do života – nemyslet jen na sebe, ale i na ostatní. Právem 
jsem na všechny, kdo se do projektu pomoci Dominikovi zapojili, hrdá. A nejsou to jen žáci, ale  
i Jan Jongepier, který se se svým Ekotýmem zhostil svých předsevzetí na výbornou! Jsou to i výše 
jmenované Nadace s jejich zástupci, Natálie Dvořáková a Tereza Vojtíšková, Eduard Orel, který jako 
primán získal řadu sponzorů…
Všem, kteří se na sbírce podíleli jak finančně, tak organizačně, děkuji.
Více na: www.gys.cz/aktivity/charitativni-akce-a-sbirky/predani
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Sport
Orel jednota Strážnice
Rozpis kroužků ve školním roce 2018/2019
Všechny kroužky začínají první týden v říjnu, pokud není uvedeno jinak, budou probíhat v Orlovně, 
Masarykova 381, Strážnice. 

Mažoretky – pondělí 16.00–18.00 – malé a velké oddělení – vedoucí D. Horáková a M. Hutařová
Cvičení pro seniory – úterý 19.00 – vedoucí p. Kolaja
Demižonek – pátek 16.30–18.00 – vedoucí L. Rybecká a J. Rybecký
Demižon – pátek 18.00–19.00 přípravka, 
                 19.00–22.00 zkouška – vedoucí J. Kolenc a J. Rybecký
Fěrtúšek – pátek 16.00–16.45 nejmenší děti – vedoucí P. Vašíčková
    17.00–18.00 větší děti – vedoucí  P. Adamcová, M. Vajčnerová
Cvičení s dětmi – pondělí 17.00–18.00 – vedoucí M. Matyášová, tělocvična ZŠ Školní
Sálový fotbal 1. a 2. st. ZŠ – pondělí 18.00–19.00 – vedoucí J. Dobiš a M. Jamný, tělocvična ZŠ Školní
Gymnastika – pátek 15.00–16.00 – vedoucí M. Baldock a A. Rybecká
Lakros – čtvrtek 16.30–18.00 – vedoucí M. Neuman a J. Neuman
Kaligrafie a výtvarná tvorba – sobota 9.00–11.00 – vedoucí P. Horáková
Trampolínky pro děti 5–12 let – sobota 9.00–10.00 – vedoucí K. Klepáčová
Kuželky – účast na turnajích – vedoucí M. Gajda

Fotografické ohlédnutí za letošním VINOBRA-
NÍM, kdy se v průvodu představil DFS Fěrtúšek  
a v orelské a sokolské uniformě nynější představi-
telé těchto tělovýchovných organizací. 
ZDAŘ BŮH!          Pavla Vašíčková
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T. J. Sokol Strážnice – oddíl florbalu
Letní soustředění
Tak jako každým rokem se naši malí a větší florbalisté vydali spolu s házenkáři DDM Strážnice na 
své letní prázdninové florbalové soustředění.
Ve dnech 14.–17. 8. 2018 čekaly družstva přípravky a elévků dny na táborové základně ve Vřeso-

vicích. Byly to dny plné tréninků florbalu v tělocvičně, pohybových her, her v lese, stezky odvahy 
a závěrečné diskotéky.
Pilně jsme trénovali vedení míčku, nahrávky, střelbu a nakonec nám vždy zbylo místo pro hru 
samotnou.
Všichni jsme si soustředění užili, a před sezonou tak upevnili svoje vztahy v týmu. Správný tým 
musí vždy táhnout za jeden provaz – podotýkáme, že samozřejmě jedním směrem.

O pár dnů později naše „maloše“ následoval tým mladších a starších žáků, kterým se od 20. do  
24. 8. 2018 stalo „domovem“ Rekreační středisko Trnava u Zlína.
Zde byl kladen důraz hlavně na trénink v tělocvičně – probíhal 2x za den, fyzičku – rychlost, sílu 

a zdravotní cvičení (večerní strečink). Dále pak přednášky z herních systémů.
Uvítali jsme mezi sebou návštěvu našich kamarádů – trenérů z řad Bulldogs Brno a fyzioterapeuta, 
kondičního trenéra z L. R. Fit Bzenec. 
Zda se nám naše snaha na soustředění vrátí, poznáme na našem prvním turnaji...
Každopádně všem hráčům „malošům“ i těm starším patří velký dík za super soustředění!
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Sportovní pel-mel
Na třetím ročníku Sportovního 
PEL-MELu, který každým rokem 
organizuje Dům dětí a mláde-
že spolu s dalšími institucemi, 
se podílel i T. J. Sokol Strážnice, 
který zde prezentoval své oddíly 
florbalu. Pro děti a mládež  z řad 
mateřských škol, základních škol 
a nižších ročníků gymnázia jsme si 
připravili atletickou dráhu, hod na 
přesnost, florbalové hřiště, slalom 
s míčkem a hokejkou a střelbu na 
florbalovou branku.
Děti se mohly podívat, jak vypadá 
výstroj florbalového brankáře, výstavu našich dresů, fotek a pohárů.
Všichni, kdo se popasovali s nenáročnými úkoly, dostali po jejich absolvování sladkou odměnu.
Za zapůjčení mantinelů na tuto akci děkujeme ředitelství Základní školy, Školní ulice.
Více informací a kontakty, v případě zájmu o naše tréninky, najdete na http://www.florbal-straz-
nice.cz.
Vybavení zapůjčíme!

Strážnické vinobraní 2018
V sobotu 8. září 2018 se členové Věrné gardy a ostatní cvičenci z okolních jednot podíleli svojí 
účastí na průvodu dvacátého ročníku Strážnického vinobraní 2018 v našem městě. K vidění byly 
historické a současné kroje, cvičební úbory a sokolské prapory.
Touto svojí účastí jsme přispěli ke stému výročí vzniku Československé republiky. 

Vojtěch Studénka

T. J. Sokol Strážnice – oddíl florbalu
hledá do svých řad šikovné hráčky a hráče!

Nejlépe datum narození 2004 a mladší.
Vybavení zapůjčíme, stačí přijít jen ve sportovním oblečení a obutí

na kterýkoliv náš trénink v tělocvičně ZŠ, Školní ulice.
Více informaci na www.florbal-straznice.cz.
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Stolní tenis Strážnice
Jindřich Morávek patří mezi evropskou špičku
Úspěšný start do sezony má Jindra Morávek 
z oddílu stolního tenisu. Náš mladý hráč úspěš-
ně reprezentoval v srpnu Českou republiku na 
neoficiálním mistrovství Evropy mladších žáků 
ve francouzském Štrasburku. Dostal se mezi 
nejlepších 16 hráčů a mezi Evropany byl na  
14. místě (Francie pozvala dva mladé Japonce).  
Jindra si za umístění na turnaji zajistil účast na 
turnaji nejlepších 14 hráčů Evropy ročníku 2007.
V srpnu se také zúčastnil mezinárodního turna-
je Satellite tour, kde startoval za reprezentační 
tým ČR, který získal na turnaji v Hluku 1. místo.
Na prvním republikovém turnaji začátkem září 
v Praze získal v mladších žácích v jednotlivcích 
3. místo. Ve čtyřhře dokonce získali se spoluhráčem Martinem Šípem (Kotlářka Praha) 1. místo.  
Ve vyšší kategorii (starší žáci B) vybojoval  2. místo.

Nejmladší žáci Strážnice se na prvním republikovém bodováku v Praze neztratili
Jindra Morávek nebyl jediný, kdo se prosadil na republikové úrovni. Pomalu se k dalším úspěchům 
dopracovává i další vlna našich nejmladších žáků. 

Na prvním republikovém bodováku 
letošní sezony se prali o medaile i Ja-
roslav Grabovský a Ondřej Jamný. 
Jarda Grabovský hned ve 3 soutěžích 
za víkend, kdy se dostal 3x mezi 8 ve 
čtyřhře ml. žáků spolu s Vojtou Přikry-
lem z Blanska a stejný výsledek zopa-
koval s Ondrou Jamným v nml. žácích. 
Ve dvouhře ale narazil, stejně jako ve 
čtyřhře mezi 8, znovu na turnajovou 
jedničku. Eda Orel ve starších žácích 
uhrál čtvrtfinále v turnaji B. Na repub-
likové kovy si musí kluci ještě počkat.
Radim Morávek po přestupu do katego-
rie juniorů obsadil v silné konkurenci, 

ve které již někteří hráči nakukují do extraligy nebo stabilně hrají 1. ligu dospělých, 17.–24. místo. 
Strážnici reprezentovali v Praze: Jindra Morávek, Radim Morávek, Ondra Morávek, Ondra Jamný, 
Jaroslav Grabovský, Martin Grabovský, Eda Orel.
Další zastávkou bude v říjnu Havířov, kde se znovu pokusí naši reprezentanti Strážnice prosadit 
mezi nejlepší.

Áčko letos nastoupí znovu ve 3. lize
Po loňském postupu mužů do 3. ligy čeká naše áčko série domácích zápasů. V letošní sezoně bu-
dou nastupovat ve složení Radim Morávek, Zdeněk Morávek, Michal Prokeš, Petr Jamný, Štěpán 
Obrdlík.  Béčko bude hrát znovu KP I.

Petr Jamný
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Tým Zumba Draci a Dračice úspěšně zakončil letošní sezonu
Tým dračích lodí ze Strážnice a oko-
lí navázal na úspěchy z Pálavského 
festivalu. Na Mistrovství Moravy 
v Ostrožské Nové Vsi, které se kona-
lo 11.–12. 8., uspěl tým Zumba Draci 
v tratích na 200 m i 500 m. V obou 
případech mix posádka (6 mužů  
a 4 ženy) dosáhla na druhé místo 
a celkově tak obsadila v kategorii fun 
2. místo. 
Další závod, který jsme absolvova-
li, byl Small Dragon Boat Festival 
v Trenčíně, kde zazářila ženská po-

sádka, která v závodě na 200 m obsadila  
3. místo a v závodě na 500 m 2. místo. Lep-
ší už byly jenom týmy Dračích Legií, ty mají 
ale dlouholetou tradici. Open posádka zá-
vodila ve sport kategorii, a přesto, že jsme 
ve sportu nováčci, tak jsme obsadili krásné 
4. místo. V mixech jsme to ještě doplnili  
7. místem na 500 m, ale s rozdílem pou-
hých 0,8 s na 4. místo. V týmu tak zavládla 
obrovská spokojenost s výsledky. Už teď se 
těšíme na další dračí sezonu. 
  Za celý tým Petr Zika
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Kultura ve městě



Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
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Salon Františka Cundrly
V letošním roce by 25. listopadu oslavila životní jubileum 75ti let významná strážnická osobnost, 
akademický malíř FRANTIŠEK CUNDRLA. Jeho nedožité výročí chceme připomenout výstavou 
z výběru umělcovy tvorby. František Cundrla je v uměleckém světě a samozřejmě i ve své rodné 
Strážnici uznáván nejen jako vynikající malíř, ale i jako vážený spoluobčan, kamarád, přítel… Ve 
Strážnici žil a tvořil. Mnoho strážnických domácností i institucí vlastní jeho obrazy, a jejich pro-
střednictvím tak František ve svém rodném městě pořád žije. Svou tvorbou také stále inspiruje, 
a to i mladé zájemce. O Františkovi Cundrlovi připravuje knihu Filip Martínek, který výstavu uve-
de. Vernisáž se uskuteční 
21. 10. 2018 v 15.00 hodin v KD Strážničan. K příjemné náladě a vzpomínání na strážnického 
umělce přispěje cimbálová muzika Danaj. Těšíme se na Vás! 

Monografie o malíři Františku Cundrlovi
Na tomto místě bych rád poděkoval Vám všem, 
kdo jste již nějakým způsobem podpořili reali-
zaci monografie o malíři Františku Cundrlovi. 
Zejména si velmi cením ochoty Strážničanů, 
kteří svolili k dokumentaci kreseb a maleb na-
cházejících se v soukromém vlastnictví. Dali 
jste tak možnost vzniknout přehledu rozsáhlého 
díla. Primárním cílem chystané monografie je 
systematizace Cundrlova díla do podoby textu 
a obrazové části. 
Rád bych Vám také sdělil, že byl mým jmé-
nem zřízen transparentní bankovní účet 
3108261193/0800 na podporu vydání zmíněné monografie. Transparentnost účtu zajišťuje do-
konalý přehled o veškerém pohybu na účtu, průhlednost financování. Vítány jsou finanční dary 
jakékoli výše. Pokud se složí více drobných dárců bude to zcela jistě ku prospěchu věci. 
Za stávající i budoucí dárce velmi děkuji!
S úctou Filip Martinek, absolvent FaVU, student Teologické fakulty JU a Filosofické fakulty MU
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Shaun Booker
Její kořeny sahají do města Meridian v oblasti  Mississippi, která hraje významnou roli v historii blue-
sové muziky. Velký vliv na ni měli její prarodiče, babička ji naučila zpívat a děda jí zasvětil do tajů har-
monie. Svoji profesionální bluesovou kariéru začala v roce 2012 v Kolumbii, kde vystoupila na jednom 
z festivalů jako zpěvačka skupiny, kterou vedl kytarista Sean Carney. Jak říká, bylo to pro ni jako okno 
do světa, protože předtím nikdy neopustila Spojené státy.  V roce 2015 právě spolu se Seanem Carneym 
nahrála album „Blue Plate Special“, skládající se převážně z jejích vlastních skladeb. Občas vystupuje 
i s kapelou Jonna Del Toro Richardsona, kterého už ve Strážnici známe. Že má Shaun svůj specifický 
přístup k bluesové muzice, je evidentní z jejích neobvyklých nápadů i z toho, že se příliš netrápí tolik 
obvyklými harmonickými pravidly. Velmi ráda, jak o sobě sama říká, v hudbě riskuje. Její pěvecký projev 
je sebevědomý, přímočarý a velmi osobitý. Muziku, kterou dělá, zřetelně vystihuje vlajkový slogan, který 
adresuje veřejnosti a kterým se také podepisuje v elektronické korespondenci: “Jsem Shaun Booker, 
zatraceně!“ Dá se říci, že to je také nejlepší definice této zajímavé americké zpěvačky a snad i ta správná 
pozvánka na její strážnický koncert.               Walter Bartoš

28. říjen 1918 na Moravě
Film na námět Jiřího Pernese
Vznik samostatného československého státu 28. října 1918 patří k nejvýznamnějším okamžikům 
v historii Čechů, Moravanů i Slováků, protože zásadním způsobem ovlivnil další vývoj těchto ná-
rodních komunit.
Ke 100. výročí této významné události natáčíme dokumentární film o stopáži 60 minut, který 
rekonstruuje historické události, spojené s rozpadem rakousko-uherské monarchie na Moravě. 
Věnuje se podrobně konkrétním událostem kolem vzniku Československé republiky na území Mo-
ravy. Je to podnět o to závažnější, že doposud žádný dokument tohoto druhu vytvořen nebyl.
Dokument s pomocí dobových filmových záběrů a současných rekonstrukcí tehdejších událostí 
dnešnímu divákovi přiblíží poslední dny existence habsburské monarchie a průběh jejího rozpadu 
na Moravě. Seznámí dnešního diváka se vznikem Moravského národního výboru, který 29. října 
1918 vyhlásil připojení Moravy k nově vznikajícímu Československu, jeho činností a představí 
hlavní aktéry tohoto dějinného pohybu, jako byli Adolf a Jaroslav Stránský, Jaroslav Budínský či 
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Jan Černý. S pomocí historiků a využitím archivních dokumentů, stejně jako muzejních exponátů, 
přiblíží dnešnímu divákovi pohnutou dobu před 100 lety na Moravě a boj o převzetí správy mo-
ravských měst do českých rukou.

Tvůrci
Scénář – Jiří Pernes
Profesionální aktivity:
1977–1982 Moravské muzeum v Brně (odborný pracovník)
1982–1984 Zemědělské muzeum v Praze (historik) 
1984–1990 Historické muzeum ve Slavkově u Brna (ředitel)
1990–1992 Moravské zemské muzeum v Brně (ředitel)
Od r. 1994 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze (historik – 
vedoucí vědecký pracovník), vedoucí brněnského pracoviště
Odborná specializace:
Dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století
Československé dějiny po roce 1945
Hlavní kameraman – Richard Fuksa
Vystudoval obor Tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Pracuje 
jako kameraman a fotograf na volné noze. Spolupracuje s Českou televizí na 
periodických pořadech typu Kultura.cz, Terra musica, na dokumentech (O 
českých emigrantech po r. 1948, dok. Hugo Haas, spolupráce na dok. seriálu 
Poutní místa atd.)
Producent – Martin Mišík 
Studoval obor činoherní režie na Vysoké Škole Múzických Umení v Bratisla-
vě, kde ho učily osobnosti, jako jsou Milan Lasica, Zuza Krónerová, Martin 
Huba, Milka Vašáryová a další.
V Brně vybudoval a vedl filmovou divizi reklamní agentury Entity produ-
ction. 
Podílel se na vzniku a tvorbě festivalu Dobrý den Kociánko jako koordinátor 
festivalu i tvůrce netradičního propagačního konceptu festivalu.
Martin během své kariéry natočil a zprodukoval několik reklamních spotů, 
podílel se jako vedoucí produkce na natáčení slovenské pohádky Večné kúz-
lo, věnuje se vlastní umělecké tvorbě, jako divadelník, režisér, performer i muzikant.



ŽEBRÁCKÁ OPERETA
„Záměrem Žebrácké operety je dokázat velectěnému publiku, že vše, co mnozí „odborníci“ 
považují za pokleslé, je dobré, ne-li skvělé, k vyjádření ušlechtilých myšlenek, které se zdají 
být neušlechtilé.“ S tímto podtitulem představuje Vlastimil Peška svoji verzi Žebrácké opery 
– operety. Děj komedie pracuje se syžetem známého tématu velmi volně, však velmi nápaditě. 
Peškova Žebrácká opereta si také vtipně pohrává se „všemocným“ fenoménem naší doby, 
kterým je facebook. V Žebrácké operetě jsou záměrně použity známé operetní a muzikálové 
hity dvacátých až šedesátých let minulého století. Např. České vlastenky, Bramborová placka, 
Já se dnes dopoledne žením, Noční motýl a samozřejmě nesmí chybět světově proslulá píseň 
Žralok zuby, má jak nože! Nebyl by to však Vlastimil Peška, kdyby i Žebráckou operetu neo-
pepřil svým specifickým humorem. Přijďte se pobavit do Strážnice s ochotníky z Ořechova.

DÁMSKÁ ŠATNA
V komedii Arnošta Goldflama s hvězdným hereckým obsazením se podíváme do prostředí 
dámské herecké šatny. Ve čtyřech generačních rovinách lze paralelně sledovat často pro-
vázané osobní i profesní události. Komedie skvěle poodhaluje jindy tak skryté atraktivní 
prostředí divadelního zákulisí. O jedinečnost zážitku se postarají známé divadelní i televizní 
herečky Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová. Ne-
nechte si ujít jedinečnou možnost zhlédnout tento herecký ženský kvartet ve strážnickém 
kulturním domě.
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1. 10.  KD – OSLAVY SVÁTKU SENIORŮ 14.00
Přednášky na téma zdraví, měření krevního tlaku, cvičení paměti apod. Součástí akce 
bude také živá hudba a bohaté občerstvení. Vstup zdarma

2. 10. Knihovna – JAK TO BYLO KDYSI 17.00
Beseda s Marií Matyášovou plná vzpomínek. Vstupné dobrovolné

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 
panáčkovi 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 výstavy obrazů Františka Cundrly 15.00
21. 10. KD – SHAUN BOOKER vynikající americká bluesová zpěvačka na evropském turné  17.00

Vstupné 100 Kč
22. 10. KD – KURZ VÁZÁNÍ STRÁŽNICKÝCH ŠÁTKŮ 17.00

Praktický workshop pro všechny, kteří se chtějí naučit vázat strážnický 
„turáň“ a „vaperák“. Vemte si s sebou vyžehlené šátky... Vstupné 50 Kč. 

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 souborem. Vstupné 150 Kč

2. 11. KD – POLETÍME – Ochotnické divadlo Milady Musilové při KD Strážničan  10.00
Repríza pro školy

3. 11.  KD – POLETÍME – Ochotnické divadlo Milady Musilové při KD Strážničan  18.00
Repríza a derniéra pohádkového dobrodružství o hledání lásky až za hranicemi 
vesmíru... Vstupné dospělí 100 Kč, děti 40 Kč

4. 11. KD – KURZ LIDOVÉHO TANCE (strážnický danaj a horňácká sedlácká) 14.00
Kurz pro všechny, kteří se chtějí, nejen před hody, naučit tance, aby si uměli zatančit 
u cimbálové muziky. Workshop vede V. Hořák. Vstupné 50 Kč na osobu. Zájemci, hlaste 
se v kanceláři kulturního domu.

6. 11. Knihovna – CESTOPIS O ÍRÁNU 17.00
Cestopisná přednáška pana Jiřího Sladkého o tom, jak se žije v Íránu. 
Vstupné dobrovolné

10. 11. Strážnice – SVATOMARTINSKÉ HODY 2018
18. 11. KD – DÁMSKÁ ŠATNA – Komedie Arnošta Goldflama 18.00

Daniela Kolářová v hlavní roli. Dále hrají: Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, 
Petra Tenorová

23. 11. KD – VÁNOČNÍ ČAS Loutkoherecká skupina Loudadlo Praha 10.00
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídu ZŠ s kamarády Jů a Hele přiveze 
loutkoherecká skupina, která se podílí také na pořadu Studio kamarád v České televizi. 
Vstupné 80 Kč

24. 11. KD – HUDECKÝ VEČER SLÁVKA VOLAVÉHO

Kulturní přehled akcí v říjnu a listopadu 2018
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Strážnické rockové slavnosti 2018            Foto Lenka Gronská


