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Volby do zastupitelstva města Strážnice

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány uřední obálky 			
Celkový počet odevzdaných úředních obálek					
Volební účast v %								

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno
4611
2503
2503
54,28

Výsledky voleb
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Počet hlasů pro stranu: 11.666, tj. 23,86 % hlasů – celkem 5 mandátů
Mgr. Olga Floriánová			
Radek Nejeschleba			
Mgr. Renata Smutná			
Pavla Grombířová			
JUDr. Marta Nováková		

761 hlasů
759 hlasů
738 hlasů
700 hlasů
693 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů a STAN
784 hlasů
643 hlasů
611 hlasů
597 hlasů
574 hlasů

Občanská demokratická strana

3. Počet hlasů pro stranu: 8.084, tj. 16,54 % hlasů – celkem 4 mandáty
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA
Ing. Petra Fialová			
Vojtěch Studénka			
Radek Botur			

719 hlasů
549 hlasů
494 hlasů
474 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů „Pro Strážnici“

4. Počet hlasů pro stranu: 6.281, tj. 12,85 % hlasů – celkem 3 mandáty
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.
Mgr. Eva Nováková			
Alois Crhonek			

600 hlasů
569 hlasů
462 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů „Hasiči Strážnice“

5. Počet hlasů pro stranu: 5.311, tj. 10,86 % hlasů – celkem 2 mandáty
Ing. Michal Vajčner			
Boris Gregorovič			

518 hlasů
357 hlasů

Strážnice srdcem s podporou Pirátů

Rada města Strážnice schvaluje:
2/3 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

PŘIJATÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo města Strážnice bere na vědomí:
93 zprávu o splnění úkolů č. 80, 82, 83, 84 a 86

391 hlasů
342 hlasů

z 21. zasedání ZMS,

94 závěrečný účet za rok 2017 Mikroregionu

Komunistická strana Čech a Moravy

Strážnicko,
95 zápis č. 2018-09-10/3 z 16. zasedání Kontrolního výboru ze dne 10. 9. 2018 a Zprávu o výsled-

7. Počet hlasů pro stranu: 2.244, tj. 4,59 % hlasů – celkem 0 mandátů
2

šícího problematiku BD Ořechovka 1739 a 1740.

2/6 zadání přezkumu hospodaření města Strážnice za rok 2018 auditorské kanceláři – Ing.
Ivan Kučera, ev. č. KAČR 353, Na Zápovědi 428,
686 01 Uherské Hradiště,
2/7 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč spolku Linka bezpečí, z. s. se sídlem Ústavní
95, Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198 dle předložené smlouvy,
2/8 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000
Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, se
sídlem Hroznová Lhota 318, PSČ 696 63, IČ:
75024381 dle předložené smlouvy,
Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/217 uzavření kupní smlouvy v předloženém

znění k prodeji pozemku v majetku města Strážnice, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, v k. ú.
Strážnice na Moravě, v ul. „Luční“ p. č. 1610/4
zahrada o vým. 160 m2 do majetku Eduarda
a Marie Wojnarových, obou trvale bytem •••,
Strážnice, za cenu 500 Kč/m2,
4/218 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k prodeji pozemků v majetku města
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1,
v k. ú. Strážnice na Moravě, v lokalitě „Písečnice“: parc. č. 2027/2 orná půda o vým. 60
m2, parc. č. 2028/2 orná půda o vým. 43 m2,
parc. č. 2029/2 orná půda o vým. 31 m2, parc.
č. 2030/2 orná půda o vým. 17 m2, parc. č. 2031/2
orná půda o vým. 15 m2, parc. č. 2032/2 orná
půda o vým. 30 m2, parc. č. 2035/2 orná půda
o vým. 36 m2 do majetku firmy Blue chat, s. r. o.,
se sídlem Belgická 270/30, Vinohrady, 120 00
Praha 2, za cenu 700 Kč/m2,
4/219 rozpočtové opatření č. 4/2018 na straně
příjmů zvýšení o 2 200,4 tis. Kč, na straně výdajů zvýšení o 2 200,4 tis. Kč v předloženém znění.

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 24. 9. 2018

6. Počet hlasů pro stranu: 4513, tj. 9,23 % hlasů – celkem 2 mandáty
Mgr. Radek Holomčík		
Filip Chlud			

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/305 zprávu odboru investic o plnění úkolu ře-

mene v předloženém znění pro uložení plynárenského zařízení v ul. Rybářská na služebných
pozemcích vedených na listu vlastnictví č. 1
v k. ú. Strážnice na Moravě, v majetku města,
v rámci stavby „REKO MS Strážnice – Rybářská
+ 1, číslo stavby 7700072589“ na pozemcích
KN p. č. 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 356, 381,
460/1, 460/3 mezi organizací GasNet, s. r. o.
jako oprávněným z věcného břemene a městem
Strážnice jako povinným z věcného břemene,
2/4 předložený plán realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
akce „Parkovací plochy u přestupního terminálu Strážnice“, který obsahuje
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením
nabídek: Walter Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák
+ náhradníci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek,
Olga Floriánová,
2/5 poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč z rozpočtu města Strážnice na rok 2018 pro Dům
dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace, se sídlem Radějovská 848, 696 62 Strážnice, IČ: 49939424 na částečnou úhradu výdajů
spojených s pořádáním akce „Strážnický dětský
sportovní pel-mel“ konané 7. 9. 2018 dle předložené smlouvy,

2. Počet hlasů pro stranu: 10.788, tj. 22,07 % hlasů – celkem 5 mandátů
Mgr. Risto Ljasovský			
Roman Stanislav			
Ing. Jiří Sochor			
Ing. Václav Mikulka			
Ing. Jan Marek			

USNESENÍ z 85. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 13. 9. 2018
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cích činnosti KV v uplynulém funkčním období,
96 prodloužení termínu splnění úkolu č. 81
a 87 z 21. zasedání ZMS.

Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
344 za zapisovatelku dnešního zápisu Ludmilu
Kalužovou,

345 program dnešního jednání v souladu

s uveřejněnou pozvánkou,
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346 za ověřovatele dnešního zápisu Martu Novákovou a Jana Marka,
349 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2018 pro Tělovýchovnou jednotu
Sokol Strážnice se sídlem Veselská 1324, 696
62 Strážnice, IČ: 00227161, ve výši 5 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů na letní florbalové
soustředění 2018 dle předložené smlouvy,
350 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 částečnou úhradu nákladů na pořízení víceúčelového
traktoru Solis 26/4WD dle předložené smlouvy,
351 rozpočtové opatření č. 4/2018 na straně
příjmů zvýšení o 2 200,4 tis. Kč, na straně výdajů zvýšení o 2 200,4 tis. Kč v předloženém znění,
352 zveřejnění záměrů prodeje bytových jednotek v bytových domech Ořechovka 1739 a 1740
v předloženém znění,
354 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k odkupu pozemku zapsaného na LV č.
5354 v k. ú. Strážnice na Mor., v ul. U Cihelny,
a to p. č. 2059/12 ost. plocha, ost. komunikace
o vým. 49 m2 z majetku p. Miroslavy Šťastné,
bytem. Strážnice, •••, do majetku města Strážnice, za cenu 100 Kč/m2,
356 uzavření smlouvy v předloženém znění
o bezúplatném převodu 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. Skácela v k. ú. Strážnice na Mor.,
358 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k prodeji pozemků v majetku města Strážnice, zaps. na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Mor.,
v lokalitě Písečnice, a to p. č. 2027/2 orná půda
o vým. 60 m2, p. č. 2028/2 orná půda o vým.
43 m2, p. č. 2029/2 orná půda o vým. 31 m2, p.
č. 2030/2 orná půda o vým. 17 m2, p. č. 2031/2
orná půda o vým. 15 m2, p. č. 2032/2 o vým.
30 m2 a p. č. 2035/2 orná půda o vým 36 m2
do majetku firmy Blue chat, s. r. o. se sídlem Belgická 270/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za
cenu 700 Kč/m2,
359 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k prodeji pozemku v majetku města Strážnice, zaps. na LV č. 1, v k. ú. Strážnice na Mor.,
v ul. Luční, a to pozemek p. č. 1610/4 zahrada
o vým. 160 m2 do majetku Eduarda a Marie
Wojnarových, oba trvale bytem Strážnice, •••,
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za cenu 500 Kč/m2,
360 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění na odprodej pozemků v majetku města
Strážnice, zaps. na LV č., 1 v k. ú. Strážnice na
Mor., v ul. Hraničky, a to 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 a p. č. 7383/132 orná půda o vým. 136
m2 (tvořících s pozemkem p. č. 7383/121 ucelenou stavební parcelu s prac. č. 27) do majetku manželů Jakuba Bůška a Veroniky Bůškové,
obou trvale bytem Brno, •••, za cenu 800 Kč/m2,
362 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění na odprodej pozemků v majetku města Strážnice, zaps. na LV č. 1, v k. ú. Strážnice na Mor., v ul. Hraničky, a to p. č. 7383/111
orná půda o vým. 5 m2, p. č. 7383/124 orná
půda o vým. 200 m2, p. č. 7383/129 orná půda
o vým. 138 m2 a p. č. 7383/137 m2 orná půda
o vým. 5 m2 (tvořící s pozemkem p. č. 7383/119
ucelenou stavební parcelu s prac. č. 17) do majetku Marka Tomšeje, bytem Strážnice, •••, za
cenu 800 Kč/m2,
363 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění na odprodej pozemků v majetku města
Strážnice, zaps. na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na
Mor., v ul. Hraničky, a to p. č. 7383/85 orná
půda o vým. 9 m2, p. č. 7383/93 orná půda
o vým. 34 m2, p. č. 7383/99 orná půda o vým.
160 m2, p. č. 7383/104 m2 orná půda o vým.
145 m2, p. č. 7383/110 m2 orná půda o vým.
157 m2 a p. č. 7383/224 m2 orná půda o vým.
86 m2 (tvořící s pozemkem p. č. 7383/119 ucelenou stavební parcelu s prac. č. 18) do majetku p. Lukáše Tomšeje, bytem Strážnice, •••, za
cenu 800 Kč/m2.

Zastupitelstvo města Strážnice ukládá:
88 dále pracovat na úkolu č. 81 z 21. ZMS:

vyzvat Šumárník, o. p. s., aby v rámci projektu „LBK mezi MBC 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 kontrolovat, že Šumárník, o. p. s. bude o výsadbu po
tuto dobu pečovat, termín 1. 11. 2018, zodpovídá Odbor životního prostředí a TS,
89 dále pracovat na úkolu č. 87 z 21 ZMS: bezodkladně řešit havarijní stav pozemní komunikace v lokalitě Mlýnky dle podnětu občanů (po-
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kračování úkolu z 20. ZMS ze dne 14. 5. 2018),
termín 30. 11. 2018, zodpovídá Odbor životního prostředí a TS,
90 zpracovat důvodovou zprávu, proč nebyla
oslovena Římskokatolická farnost ve Strážnici
s žádostí o odkup církevních pozemků, termín
30. 11. 2018, zodpovídá Odbor investic a správy budov.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:

364 stažení projednávání bodu č. 5, 6, 7, projednávaných v rámci bodu programu č. 11 –
majetek města z dnešního jednání ZMS,
365 stanovit kupní cenu při prodeji pozemků
v rámci projednávání bodu č. 5, 6, 7, projednávaných v rámci bodu programu č. 11– majetek
města, a to na 1 000 Kč/m2 se slevou 300 Kč/
m2, tj. na 700 Kč/m2 při získání č. p. na postaveném domě do 3 let.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Vážení občané, zveme Vás na ustavující zasedání Zastupitelstva města Strážnice,
které se koná v pondělí 5. listopadu 2018 v 18.00 v KD Strážničan.

Odbor investic informuje

Stavební úpravy budovy zdravotního střediska

Na zdravotním středisku již druhým měsícem pokračují práce na celkové revitalizaci objektu. V rámci I. etapy je nyní
realizována část objektu, kde se nachází ordinace a čekárny
obvodních lékařů a zubařů, prostory lékárny, maséra a fyzioterapeuta. Na fotografiích je vidět jak náročnost stavebních prací, tak postup montáže výplní otvorů v jednotlivých
ordinacích a čekárnách. Je zde
též možné rozlišit pokládání
konst rukčních
vrstev všech podlah v přízemí budovy i to, jak dochází
ke stavebním úpravám dispozic v jednotlivých podlažích.
V souběhu s těmito pracemi již započaly práce na
vnitřních instalacích rozvodů vody, plynu, elektřiny
a topení.

ZŠ Školní – rekonstrukce osvětlení v tělocvičně

V posledních letech byl v prostorách tělocvičny ZŠ Školní pozorován znatelný pokles intenzity
vnitřního osvětlení. Následné kontrolní měření potvrdilo, že nejsou splněny požadované normové hodnoty. Z tohoto důvodu město Strážnice přistoupilo k realizaci opravy osvětlení a to na
podkladě projektové dokumentace vypracované firmou Elpro Bzenec. Navržené řešení využívá
moderních a úsporných LED svítidel, což generuje výrazné provozní úspory ve spotřebě elektřiny.
Akci provedla v průběhu září firma Lubomír Lidák ze Strážnice v celkovém nákladu 300 tisíc Kč.

Odstavná stání v ulici Obchodní

V březnu letošního roku byl městským zastupitelstvem schválen nový územní plán, který konečně
odblokoval výstavbu parkovacích stání v ulici Obchodní. Původní územní plán totiž nepřipouštěl
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v dané lokalitě žádnou možnost jakékoliv takovéto stavby. Město Strážnice tak konečně mohlo
nechat zpracovat projektovou dokumentaci, na základě níž bylo koncem června vydáno speciálním
dopravním stavebním úřadem ve Veselí nad Moravou stavební povolení. Vlastní výstavba parkovacích míst byla provedena firmou Stavební společnost Kněždub spol. s r. o. v nasmlouvaném termínu. Nyní již obyvatelé přilehlých nemovitostí mohou využívat čtyř parkovacích míst pro osobní
automobily, z toho jedno místo je určené pro zdravotně postižené osoby.

Rekonstrukce chodníků v ulicích Úprkova a Bzenecká, úprava bezbariérových
sjezdů u autobusového nádraží
V současné době jsou prováděny opravy oboustranných chodníků v ulici
Úprkova, a to v úseku od ulice Úlehlova po ulici Poláčkovu. Stávající, již nevyhovující povrch chodníků, je měněn
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 investiční náklady dle smlouvy o dílo činí 2,4 mil. Kč. Velmi kvalitní

Česko-slovenské setkání na radnici

Ve čtvrtek 20. září přivítalo město Strážnice vzácnou návštěvu. U příležitosti Národní konference Venkov 2018 se na strážnické radnici sešli starostka města Renata Smutná a místostarosta Walter Bartoš se svými milými hosty – hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem
Šimkem a županem Trenčianského samosprávného kraja Jaroslavem Baškou, které doprovázel starosta obce Kozojídky a předseda MAS Strážnicko Ota Březina.
Oba hosté se živě zajímali o dění ve městě a starosti a problémy samosprávy, na jejichž řešení
se chtějí v případě potřeby také podílet svou pomocí. Starostka požádala hosty o zápis do
pamětní knihy a poté se všichni odebrali složit hold 1. prezidentovi našeho společného státu
z roku 1918 – T.G.M.
Srdečné setkání bylo zakončeno v Zámeckých sklepech Strážnice.

práce zde odvádí firma Zlatek Vodička ze Svatobořic, která i přes velký nedostatek času ještě počátkem října stihla provést rekonstrukci pravostranného chodníku v ulici
Bzenecká a stavební bezbariérové úpravy na chodnících
u autobusového nádraží za účelem zlepšení bezpečnosti
při přecházení z jedné strany nádraží na druhou stranu.
				
Petr Helísek

V našem městě jsme opět uklízeli zeleň

V sobotu 20. října 2018 město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, zbytky po pěstování zeleniny atd.),
které vznikají po skončení pěstební sezony na zahrádkách. Ve městě byly na celkem sedmi stanovištích od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které
občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu pracovníků (z důvodu kontroly ukládání pouze
tohoto druhu odpadu).
Celkem bylo naplněno 19 ks kontejnerů, a na další zpracování na kompost tak odvezeno 24,99 tun
BIO odpadu. Nejvíce odpadu přivezli občané ze Starého města, odkud bylo odvezeno celkem 6,39 tun.
Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě určitě vyvolala kladnou
Jaromír Michálek
odezvu u našich občanů. 						

Termíny svozu odpadů v listopadu 2018

Papír (modré pytle) ............................................................................................. úterý 6. listopadu
Plast (žluté pytle) ................................................................................................. úterý 13. listopadu
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Ze života města
Strážnice hostila Národní konferenci Venkov

Pod mottem „Žijeme venkov“ se ve
dnech 19. až 21. září 2018 uskutečnila v našem městě 10. Národní konference Venkov – v rámci
100. výročí vzniku Československa
se akce konala v rodném kraji T. G.
Masaryka.
Strážnice tak měla čest hostit zástupce státní správy, samosprávy,
spolkových i profesních organizací
a další účastníky, kteří se zajímají
o rozvoj krajiny a obnovu venkova.
Konference dlouhodobě plní, mimo
jiné, úlohu národního venkovského
parlamentu a závěry třídenních jednání jsou pak diskutovány na evropské úrovni. Záštitu
nad akcí převzal ministr zemědělství ČR a hejtman Jihomoravského kraje.
V dopoledním programu město zastupoval místostarosta Walter Bartoš a se zajímavým příspěvkem o rodině vystoupil vzácný host – arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek spolu s županem Trenčianského samosprávného kraja Jaroslavem Baškou a starostkou města Renatou Smutnou pronesli také projevy
a společný přípitek pro všechny účastníky konference při odpoledním setkání před kulturním
domem. Na památku výročí republiky a konání akce vysadili pamětní strom – lípu. Vysazením
lípy u příležitosti konference přibyl do Strážnice již 4. kus tohoto oblíbeného národního stromu
(po 3 vysazených lípách u příležitosti MFF 2018). Právě voda a stromy v krajině se staly nosnými tématy konference, ale velká pozornost se věnovala i komunitnímu rozvoji venkova, obnově
center malých měst a společné zemědělské politice, tedy tématům, která jsou velmi důležitá
nejen pro celý náš region. Přítomnost zájemců nejen z nedalekého Slovenska, ale i z dalších
států našeho středoevropského regionu svědčí o jeho aktuálnosti a potřebě diskutovat o těchto
věcech a společnými silami se je snažit – v duchu hlavního motta konference – také plnit.
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Zdravotní sestry ze Zdislavy Veselí nad
Moravou měřily návštěvníkům tlak a také
se jim individuálně věnovaly.

Oslava Dne seniorů ve Strážnici

Fyzioterapeutka Tereza Potrusilová představila cvičení, které
může provozovat každý doma – klidně i u svého oblíbeného
televizního pořadu.

První polovinu akce završil trénink paměti se Zdeňkem Glozem, který vede pravidelné Hrátky s pamětí
v knihovně.

Návštěva seniorek z Petrova

Všichni se dobře bavili...

... a společně zavzpomínali u hitů svého mládí.

V pondělí 1. října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů, který se slaví již od roku 1990. Jak
i v úvodní řeči paní starostky Renaty Smutné zaznělo, naše populace stárne a my všichni bychom na to
měli trvale myslet. Našim úkolem je seniorům pomáhat, aktivně je zapojovat do společnosti a pomáhat
jim tak v radostném a důstojném žití. Toto jsme si také vzali za úkol i my a připravili jsme jim program,
který jim pomohl nemyslet na neduhy a starosti všedního dne spojené se stářím a stárnutím.
Velmi oceňujeme organizace, které ve Strážnici fungují a jsou zaměřeny na pomoc a problematiku
seniorského věku – Charita Strážnice, Domov pro seniory Strážnice, Svaz zdravotně postižených
občanů ve Strážnici, Rodinné centrum Strážnice a také Klub seniorů, který umožňuje strážnickým
seniorům se scházet a potkávat se.

Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám vyjádřili ve volbách do zastupitelstva města. Velmi si jí vážíme a budeme se snažit i nadále dávat to nejlepší, co umíme, ve prospěch
celého našeho města. 				
Zastupitelé za KDU-ČSL Strážnice

Přísálí KD Strážničan se zaplnilo hned od začátku
akce. Oslavili jsme také Světový den kávy a Světový
den hudby. Milá obsluha v bufetu připravila kávové
menu a všichni tak mohli ochutnat i více káv.
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Strážnice městské policie, Jitka Sochorová přednášela o prevenci a opatrnosti v seniorském věku.
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Vážení spoluobčané, jménem Občanské demokratické strany bych Vám rád poděkoval za podporu
v letošních komunálních volbách. Dobrý výsledek je pro nás zavazující, přistupujeme k němu s pokorou a budeme se snažit pracovat pro Strážnici s plným nasazením.
Walter Bartoš
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Vítání občánků města Strážnice

V sobotu 22. září 2018 se uskutečnilo v obřadní síni městského úřadu další vítání dětí. Paní starostka Renata Smutná mezi nás přivítala šest děvčat a pět chlapců. Během slavnostního obřadu malým
občánkům a všem přítomným zatančili a zazpívali svěřenci paní učitelky Jany Hanákové z Danájku.

Foto: Zdeněk Bobčík
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Barbora Bořutová

Edita Sovková

Eliška Koláčková

Julie Obdržálková

Malvína Zelíková

Marek Lipár

Marie Šebestová

Matouš Kratochvíla

Ondřej Ondrášek

Ondřej Šmejdovec

Rudolf Hrachovský
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Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé dítě

Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1. 9. 2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení,
konkrétně v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi. Tato
nová praxe je založena na spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče, že jsou schopni se
v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech mezi sebou dohodnout. Cílem tohoto nového
opatření je, aby si děti odnášely co nejméně traumat z rozpadu rodiny. V souvislosti s tím žádá
soud všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby trvání
řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí.
Všem rodičům za spolupráci soud předem děkuje.

ČSCH ZO Strážnice

ČSCH ZO Strážnice uspořádala 6.–7. 10. 2018 Výstavu králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, akvarijních ryb, hlodavců a 3. ročník Slovácké výstavy králíků rexů. Návštěvníci mohli za
velmi krásného počasí zhlédnout přes 450 zvířat. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli a prohlédli si výsledky celoroční práce chovatelů ze Strážnice a okolí a také zahraničních vystavovatelů.
Děkujeme městu Strážnice, sponzorům a všem členům i nečlenům za pomoc s realizací výstavy,
bez jejichž velké podpory by nebylo možné výstavu uspořádat. Pokud uvažujete, ale nevíte, jak se
stát chovatelem ve Strážnici a podílet se tak aktivně na chovatelství, zachování genofondu různých
plemen, organizování výstav, účasti na chovatelských olympiádách, volejte či pište na tel. 608 414
805 nebo e-mail z.petura@seznam.cz. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy.

Za ČSCH ZO Strážnice jednatel Zdeněk Peťura

Ke sportovním radostem mládí se hlásí přehršle pamětníků

Připravovaná kniha o sportování na strážnickém gymnáziu sklidila mezi bývalými studenty
velký ohlas. Jejím autorům se díky článkům v tomto zpravodaji hlásí abiturenti ze všech období a vzpomínají na svá studentská léta.
„Získali jsme úžasné informace. Lidem, kteří nám poslali své vzpomínky a fotografie, jsme okamžitě odpověděli. V listopadu se za nimi vypravíme s diktafonem a fotoaparátem. I oni se tak stanou
spoluautory publikace,“ usmívá se Vladimír Salčák, který s nápadem na sepsání sportovní kroniky
přišel. Společně s novinářským kolegou Jiřím Nováčkem jej pak začali proměňovat ve skutečnost.
„Těší nás, že lidé na dobu, kdy si zpívali „gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus“, rádi vzpomínají
a jsou ochotní se s námi o vzpomínky podělit,“ doplnil Jiří Nováček. Dejme jim proto dnes slovo.
„Se zájmem sleduji snahu o sepisování vzpomínek na sportování na gymnáziu. Je to velmi košatá
oblast, neboť tento ústav slavil vloni stodvacáté výročí a těch událostí a nezanedbatelných zajímavostí se odehrálo nepočítaně. Pamětníků zde již bohužel není tolik. Byl jsem vtažen do těchto
vzpomínek a rád bych přispěl svými poznatky
i zkušenostmi,“ nabídl několik stránek pamětí
bývalý student z období 1944–1952 Miroslav
Tomeček. „Článek ve mně vyvolal spoustu krásných vzpomínek na nádhernou akci (Hozákův
pohár ve Filipově údolí, pozn. red.). Foto je asi
z roku 1982, stojí na něm zleva: studenti gymnázia Jozef Florian a Walter Bartoš, Antonín
Gajda, student Jiří Vavříček, Jan Blažek, student
Karel Komoň, dole František Juli, student František Lípa, já a Pavel Konečný. Foto zřejmě pořídil Milan Šimáček,“ doplnil k fotografii v říjnovém Strážničanu František Minařík. „Zasílám
fotografie z doby studií manžela Dušana Bahuly
na gymnáziu (1970–1974). Na středoškolských
Zdeněk Peťura poslal jako první na naši e-mailovou hrách ve Znojmě vyhrál 100 a 200 metrů i jako
adresu kronikagymnazia@seznam.cz své autorské finišman štafety 4 x 100 metrů v roce 1974
fotografie z let 1965-1968 na tehdejší SVVŠ, kdy se a přispěl ke druhému místu gymnázia v Čespod vedením profesora Antonína Pšurného (rozhod- koslovensku. Běhal sprinty za Slováckou Slavii
čí v černých brýlích) hodně sportovalo.
Uherské Hradiště. Startoval na halovém mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou v bězích
na 60 a 300 metrů. Jeho výkon v běhu na 100 metrů časem 11,4 nebyl dosud na gymnáziu překonán,“ přispěla Alexandra Bahulová. „Hrál jsem za gymnázium odbíjenou a v roce 1952 jsme
založili ve Strážnici oddíl odbíjené. Mám zpracovanou kroniku do roku 1977,“ nabídl Sáva Joch,
který maturoval v roce 1952.

Lucie Juřenová

Popřevratová situace ve Strážnici a Slovácká brigáda
Myslivecký spolek Strážnice
Oznámení

Myslivecký spolek Strážnice bude z důvodu snížení škod zvěří 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 Lukáš Keprt
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Po vzniku republiky se obyvatelé Strážnice museli potýkat s řadou problémů, které představovaly z velké části dědictví rakousko-uherské monarchie. O nelehkosti situace po skončení první
světové války svědčí zápisy v pamětní knize města Strážnice. Jednak se v ní píše o neutěšené zásobovací situaci, epidemii španělské chřipky, ale také o „keťasení“ (obchodování na černém trhu)
židovských obchodníků a následném „zjednání spravedlnosti“ vojáků navrátivších se z fronty
(5. prosince 1918 rabovali v Židovské ulici u Židovky Kohnové). Kvůli obavám strážnického starosty Hovůrky o holý život (po městě Strážnici chodil zástup s šibenicí a panákem, jenž měl
symbolizovat Hovůrku) přijelo 6. prosince 1918 do Strážnice 15 mužů asistenční setniny Slovácké
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brigády z Hodonína. O dva dny později přijelo dalších 51 vojáků, kteří zajištovali bezpečnost starosty (před jeho domem stála stráž a doprovázela ho, když šel na radnici) a uklidňovali situaci ve
městě. Od 19. prosince 1918 se počet stráže zredukoval na 13 mužů. Vojáci asistenční setniny se
ze Strážnice stáhli 18. ledna 1919.
První impuls k vytvoření
Slovácké brigády vzešel
krátce po 28. říjnu ze
strany setníka Cyrila
Hluchého z Moravské
Nové Vsi. Poté, co dostal
pověření k vytvoření Slovácké brigády od vojenského odboru Národního výboru v Brně, začal
od 5. listopadu 1918 se
svoláváním důstojníků
a mužů na Hodonínsku
a v okolních okresech.
Záhy se utvořily prapory v Hodoníně, Kyjově, Uherském Hradišti
a Uherském Brodě. Později se vytvořily další tři
polní prapory, náhradní
Vojáci Slovácké brigády vyzbrojeni puškami Mannlicher
prapor a další útvary.
Nejvyšší početní stavy brigády představovaly 5500 mužů
(bojové 3500 mužů). To ji řadí mezi největší dobrovolnické
jednotky své doby. Do Slovácké brigády se hlásili především
dobrovolníci z řad někdejších vojáků rakousko-uherské armády, vojenských zběhů z tzv. zelených kádrů i mužů, kteří neprošli vojenským výcvikem. Slovácká brigáda se významnou
měrou podílela na obsazování jihomoravského pohraničí, které
usilovalo o odtržení od Československa, a jeho následné vojenské ochraně (včetně pohraniční strážní služby). Její vojáci však
také pobývali ve Slezsku, kde pomáhali chránit demarkační linii na Těšínsku dosaženou po bojích s Poláky. V květnu 1919
se vojáci Slovácké brigády zapojili taktéž do bojů na Slovensku
s maďarskými komunisty. Po reorganizaci brigády na Slovácký
pěší pluk v červnu 1919 se vojáci pluku podíleli na vojenské
ochraně Bratislavy.
Z řad Strážničanů sloužilo ve Slovácké brigádě na 94 mužů
všemožných hodností. Mezi pozoruhodné osudy patří životní
příběh jednoho z nich – Jana Mlýnka. Ten se narodil 1. dubna
1889 ve Strážnici. Sice se vyučil obuvníkem, ale řemeslo ho
nenaplňovalo a v roce 1908 odešel do Vídně. Tam si našel práci
sluhy v cestovní kanceláři. Tak se dostal do Paříže, kde pojal
úmysl vstoupit s kamarády do Cizinecké legie. V Marseille se
upsali k sedmileté službě a následně prodělal Mlýnek výcvik
v Alžíru. Poznal Fez a Casablancu. Jako policejní hlídka dopro-
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Příslušník Slováckého
pěšího pluku
11/2018

vázel karavanu přes Saharu do Timbuktu. Tam na
čas zůstal v policejní službě
a posléze se přesunul přes
Súdán do Džibutska. Později strávil 2 měsíce na Madagaskaru a následně byl odeslán do Indočíny. Odtamtud
byl poslán v roce 1912 do
balkánské války. V ní byl
Rumuny zajat a odeslán do
Rakouska. V roce 1913 byl
odveden u rakousko-uherské armády a zařazen k bosensko-hercegovskému pluku. Načež byl vyslán jako
zvěd do Niše, aby přinesl
zprávy o srbském arzenálu.
Chodil tam přestrojen za
Mapka rozmístění 8. a 9. divize domácího vojska
obchodníka se zeleninou,
ale nic nevyzvěděl. Nakonec se za tento neúspěch dostal před polní soud. Po začátku první světové
války musel narukovat k 3. pěšímu pluku a s ním na frontu, kde prodělal boje na srbském, ruském
i italském válčišti. V Itálii byl zraněn na Monte San Gabriele. Ze zranění se léčil i v rekonvalescentu
umístěném na zámku ve Strážnici. Po 12. listopadu 1918 se přihlásil do služeb Slovácké brigády
a v jejích řadách se účastnil obsazování pohraničních území jihu Moravy. Byl zařazen u štábní setniny a posléze u 3. setniny I. polního praporu a také u 4. setniny téhož praporu (zprvu v hodnosti
desátníka a později četaře).
Kromě vojáků asistenční setniny Slovácké brigády ve městě Strážnici působilo „místní vojenské
velitelství“, které čítalo 113 mužů (v podstatě taky spadalo do velitelské pravomoci Slovácké brigády). V jeho čele stál poručík Josef Urx (nar. 1893 v Bílichově) a nadporučík Jaroslav Ročák (nar.
1885 v Nedašově Lhotě). Oba v době převratu pobývali ve Strážnici. V důsledku bojů na Slovensku
se Strážnice v létě 1919 na čas stala posádkovým městem. Vojsko bylo ubytováno ve školách,
na zámku, ve dvoře
velkostatku
Magnisů nebo v katolickém
spolku. Na zámku byla
dokonce
umístěna
poddůstojnická
škola. Celkem se jednalo
o více než 2000 mužů
8. divize domácího
vojska z formujícího se
sboru generála Podhajského. Na „lúkách“
poblíž Strážnice bylo
vybudováno dokonce
polní letiště.
V červenci 1919 přišly velké deště, které
znemožnily
výcvik

Polní letiště nedaleko Strážnice v roce 1919
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vojáků na loukách v okolí Strážnice, proto vojáci cvičili přímo ve městě. Dostali již
nové hnědé uniformy (z amerických dodávek) a pušky. Díky přítomnosti vojska se ve
Strážnici otevíraly nové hospody, cukrárny a vůbec kulturní život nabíral na intenzitě
(působili zde členové brněnského Národního divadla). Množily se ale také stížnosti na
nepřístojnosti, které vojáci tropili. Obyvatelé poukazovali na to, že legionáři z Itálie, které zde viděli o Vánocích roku 1918, se chovali mnohem kultivovaněji. Strážnici a okolí
vojáci opustili v době od 1. do 10. října 1919. Tropili hluk a odjížděli v hanebném stavu
(opilí). Na nádraží se s nimi loučila děvčata, nejedné jistě šarm vojáků a kouzlo uniformy
zamotalo hlavu. Ve většině obyvatel ale vojáci dobré vzpomínky nezanechali. Zejména
správce školy Leopold Nopp si stěžoval na poškození budov školy vojáky. Ale také
rozkradení školního vybavení (sešitů, per apod.). Škody způsobené pěším plukem č. 104
byly vyčísleny celkem na 4310 korun.

FRANTIŠEK CUNDRLA

by se 25. listopadu 2018 dožil 75 let
K připomenutím této osobnosti uvádíme modifikovaný rozhovor redaktorky Lenky Fojtíkové, který
vedla s malířem před deseti lety u příležitosti jeho 65. narozenin.
Nejen ve Strážnici, ale i v širokém okolí není snad člověka, který by neznal akademického malíře
Františka Cundrlu. Jeho obrazy či kresby visí v mnoha domácnostech. Strážničané mohli tohoto
umělce také často vidět, jak se prochází po městě se svým pejskem. Tehdy si ho někteří přátelsky
dobírali a zdravili ho slovy: „Co sa flákáš a nemaluješ?“ Jméno Františka Cundrly tady znají stovky, možná tisíce lidí. Podrobnosti o jeho mládí, životě a dlouholetém pendlování mezi Slováckem
a Prahou zná jen pár zasvěcených.

Vyrůstal na jatkách
Jeho život začal v domečku, který přežil i období komunistické architektury. Ve stínu vysokých paneláků se dodnes krčí bíle nalíčená chaloupka s modrou
podrovnávkou. Člověk nechápe, jakým zázrakem se
stalo, že nebyla srovnána se zemí. Právě zde se 25.
listopadu 1943 do rodiny řezníka narodil malý František. Díky tatínkově profesi vyrůstal prakticky na
jatkách. Prvními objekty uměleckého ztvárnění se
proto logicky stala různá zvířata.

Vojáci 81. pěšího pluku ve Strážnici v roce 1919

Když se vojenská situace stabilizovala a mírové smlouvy zajistily hranice československého státu, došlo k unifikaci čs. armády. V roce 1920 zaniká i poslední relikt
Slovácké brigády – slovácký prapor u čs. pěšího pluku 27. Strážnice na čas zakusila,
jaké to je být posádkovým městem. Kasárna ve městě však nevyrostla a vojáci se
stěhovali jinam. Ve městě nadále udržovali pořádek jen policisté a četníci.
Lukáš Lexa
Zdroje: Tzv. Skácelova kronika města Strážnice, archiv Národního ústavu lidové kultury, archiv autora.
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Impulsy zvenčí
Rodiče byli prvními obdivovateli jeho dílek. Talent v něm viděla i učitelka na obecné škole, když
mu jednou po namalování vykuchané ryby řekla: „Františku, ty krásně kreslíš!“ Na měšťance ho
pak učitel Karel Mastný brával z vyučování do kabinetu, kde si mohl kreslit mezi spoustou odlitků.
Dával mu tak impuls k další tvorbě a hlavně v něm probouzel pocit výjimečnosti. Kromě toho se
dospívající František kamarádil s malířem pokojů Josefem Belšíkem. Také tento muž ho podporoval v počátcích jeho malování. Nějaký čas našel zalíbení ve fotografování, aby se zase vrátil ke
kresbě a malbě. Dnes o sobě tvrdí, že vždy prahl po tvůrčích aktivitách. Nikdy nenavštěvoval žádnou lidovou školu umění. Asi v osmé třídě si ale koupil knížku, podle které se sám učil, jak správně
kreslit. Jako malý kluk si přivydělával roznosem novin. Tehdy si začal dělat plány obchůzek. Aniž
by si to uvědomoval, cvičil si tak vizuální paměť. Po dokončení měšťanky mu učitelé doporučovali,
aby šel na výtvarnou školu.
Přijat napoprvé
Při talentových zkouškách na umprumku v Uherském Hradišti doprovázela v roce 1958 Františka
jeho maminka. Když ale uviděla všechny ty umělce, řekla: „Franto, pojďme domů! To stejně neuděláš!“ Potkala tam tehdy ale školníka a ten ji uklidňoval: „Paní, tady jsou profesoři, kteří se jen podívají a rázem poznají, kdo má talent!“ Školník měl pravdu. Františka přijali hned napoprvé. Začal
studovat grafiku, aby po dvou letech přestoupil na malbu. Mělo to ale háček. Musel si zopakovat
ročník. Vrátil se do druháku, což bylo podle jeho mínění plus. Studenty totiž tehdy učil malíř z Valašska, pozdější národní umělec Karel Hofman. „Jsem rád, že jsem u něj mohl absolvovat figurální
kresbu,“ vzpomíná Cundrla. Jeho spolužáky byli například Josef Velčovský či František Hodonský.
Na akademii bez maturity
Ve třetím ročníku poslal přihlášku na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze. Uchazeči do dalšího kola talentových zkoušek postupovali na základě domácích prací. „Mých věcí si všiml známý
ilustrátor Vlastimil Rada. Byla to taková osobnost, že prosadil, abych byl přijat i bez maturity. Kolegy přesvědčil, že malíř maturitu nepotřebuje. Dostal jsem proto od rektora dispens,“ vzpomíná.
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Cundrla. Studia na AVU zahájil v ateliéru Františka Jiroudka a pak přešel na speciální školu Karla
Součka. O šest let později chtěl s titulem akademického malíře zakotvit v Praze. V letech 1968 až
1970 získal stipendium a živil se hlavně kreslením do novin a časopisů. Něco ho ale stále táhlo
domů na Slovácko. Po více než třiceti letech vzpomíná, že si v Praze připadal jako zajíc vypuštěný
na Václaváku, který chudák neví, kde je. Ve velkoměstě navíc neměl tvůrčí impulsy. Ztratil zde
inspiraci...
Něco ho táhlo na Slovácko
V roce 1971 si při pobytu v Řecku definitivně uvědomil, že se musí vrátit do svého rodiště, kde má
kořeny. Odvahu udělat rozhodný krok dostal také díky své životní lásce. V té době se totiž seznámil
se svou budoucí ženou Jasnou. V roce 1973 se oženil. Mnozí lidé v době normalizace nechápali,
že žije na volné noze. O dva roky později vyzval Františka Ladislav Vaculka z Uherského Hradiště,
aby šel místo něho učit figurální kresbu na Uměleckoprůmyslovou školu do Uherského Hradiště.
Nabídku přijal. Učil zde až do roku 1981. Časem ale na umělce opět dolehla ponorková nemoc.
Chybělo mu intelektuální prostředí Prahy. Pak přišla nabídka učit v Praze na architektuře s tím,
že si na AVU udělá docenturu. V roce 1989 získal docenturu pro obor malířství. Po revoluci zůstal
učit na fakultě architektury, kde se stal posléze
vedoucím katedry.
Rozdělené srdce
Cítil, že v Praze nechal strašně moc energie. Své
srdce rozdělil mezi výuku talentovaných lidí
a vlastní tvorbu. Pondělí až čtvrtek žil v Praze, kde
učil a doma na Slovácku pak zbývající dny v týdnu
tvořil. Nejnáročnější mu připadalo neustálé cestování mezi Strážnicí a Prahou. V autobuse za ty
roky prožil stovky, možná tisíce hodin. Když odvedl v Praze kus práce se svými studenty, mohl se
doma uvolnit a lehce malovat.
Báseň o krajině
„Má tvorba je závislá nejen na klidu a vnitřní pohodě, ale také na penězích. Učil jsem i proto, abych
mohl svobodně malovat. Profesor Jiří Kotalík mně vždy radil, abych zůstal ve škole, protože člověk se pak nemusí podbízet a zůstane svobodný. Jinak může malíř lehce sklouznout do komerce,“
připomínal malíř. Pokud se někdo pozorně zadívá na znak mikroregionu Strážnicko, pozná v něm
Cundrlův rukopis. Několika črty jednoduše, ve zkratce a přitom naprosto dokonale vyjádřil tanec,
tak typický pro tento region. Kromě toho je autorem plakátů několika ročníků světově proslulého Mezinárodního folklorního
festivalu ve Strážnici. „Mám rád
pohyb, proto hodně dělám pohybovky. Odmalička jsem chodil
na strážnické slavnosti, takže je
to ve mně za ty roky naskládané.
Pohyb dnes dovedu ztvárnit zpaměti. Stačí štěteček, tuš a v mžiku je črta hotová. Rozhodně ale
nejsem malíř folklorního typu!
Dělám syntézu, báseň o jižní Moravě. Prostě to tak cítím. Já prostě maluji citem. Vesměs přitom
převládají motivy z okolí Strážnice. V ateliéru pak dělám báseň
o krajině,“ upozorňoval umělec.
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Inspirace v hudbě
„Při malování si kolikrát pustím na plné pecky Martina Hrbáče, kterého velmi obdivuji. Stejně tak
mám ale rád i Juru Prachaře. Když si pustím jejich nahrávky, tak mne to úplně nabíjí energií. Hodně mě inspiruje i další kamarád Luboš Holý. V minulosti to byl také Slávek Volavý či Jožka Kubík.
Kubík navíc vzbuzoval můj obdiv svou prostotou. Čím je člověk starší, tím více si uvědomuje, že
největší nádhera je v jednoduchosti. Mým velkým kamarádem byl tehdy Jan Zrzavý. Sedávali jsme
spolu v kavárně Slávii naproti Národního divadla a vykládali si. Nevím, čím jsem ho zaujal. Jiří
Kotalík se podivoval, že mne Zrzavý zve a je se mnou tak rád. Vyprávěli jsme si o všem možném.
Jednou za mnou přijela manželka. Zpětně mi pak říkala, že když jsem se bavil se studenty, vůbec
nevěděla, o čem mluví. Zajímavé bylo, že se Zrzavým se spolu bavili o umění. Tento mistr byl prostě
úplně normální a na nic si nehrál. Právě v prostotě je zřejmě ona síla,“ mínil malíř.
Musí tvořit
Někteří galeristé se podivují, proč bývá na Cundrlových vernisážích tolik lidí. „Je to jednoduché.
Většina návštěvníků má moje obrazy. Ve Strážnici není snad barák, kde by ode mne něco nebylo,“
sděloval. Jeho obrazy jsou ale dnes zastoupeny především v Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Olomouci, Novém Městě na Moravě a celé řadě soukromých sbírek.
Hodně obrazů putovalo s rodáky také do Ameriky. „Jestli si dokážu představit, že bych dělal v životě něco jiného? Vůbec ne,“ řekl po dlouhém tichu. „Pokud ano, tak by to rozhodně musela být zase
nějaká tvůrčí činnost,“ dodal umělec.
Doc. ak. malíř František Cundrla se narodil 25. 11. 1943 ve Strážnici. V letech 1958–1962
studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. V letech 1962–1968
následovala studia na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Jiroudka
a profesora Karla Součka. V letech 1975–1981 učil figurální kresbu na Střední umělecko
-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Od roku 1987 byl docentem na fakultě architektury ČVUT v Praze. Přátelil se s malířem Janem Zrzavým a kunsthistorikem Jiřím Kotalíkem.
Uspořádal na dvě desítky samostatných výstav, pravidelně se zúčastňoval společných výstav.
Jeho díla jsou zastoupena v galeriích doma i v zahraničí. Získal ocenění Zlatá medaile ČVUT
I. stupně a Cenu Jihomoravského kraje (2010). Zemřel 25. 4. 2011.

Lenka Fojtíková

(Publikováno v časopise mikroregionu Strážnicko)

Poslední dva obrazy Františka Cundrly
11/2018
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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

Rodinné centrum Strážnice

OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA LISTOPAD

MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK
Mamky i tatínci, těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu a v pátek
od 9 do 12 h

SO 3. 11. 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 TJ TATRAN Bohunice.
Vedoucí akce: Marie Knitlová
NE 18. 11. XII. ROČNÍK KATEŘINSKÉHO BĚHU STARÝM MĚSTEM
Dopoledne v 9.30 hodin – Strážnice (Staré město)
Pro děvčata a chlapce – předškoláky a děti do 15 let. Startovné 30 Kč
Závodníci dostanou občerstvení: párek a teplý čaj, vítězové obdrží diplom, medaile
a drobné věcné ceny.
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587
PÁ 30. 11. ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ
Kde: Strážnice – náměstí Svobody, začátek: v 17 hodin
Čekají na Vás: čertovské hrátky a soutěže, soutěž čertovských masek, čertovské placky
a čajíček.
Doprovodný program: Ohňová show, vystoupení pěveckého souboru Fčeličky.
Cena slosovatelné vstupenky 30 Kč, rodinné 60 Kč
Přísný zákaz házení petard na Čertovském harašení po dobu od 16–19.30 hodin
v prostoru náměstí Svobody!!!
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

Hrátky s batolátky – čtvrtek od 10 h (info skupina na FB)

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
RYBIČKA miniškolička – přijímáme děti v průběhu celého roku
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

Ohlednutí za akcí Pá, pá, léto

SO 1. 12. ADVENTNÍ VĚNCE
Odpoledne ve 14 hodin v tělocvičně DDM
– zhotovení adventních věnců
– vstupné: 40 Kč + cena za spotřebovaný materiál
Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel. 731 116 083
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2018
ST 5. 12.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
PÁ 14. 12.
DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI
ÚT 18. 12.
VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMEČKU

PODĚKOVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Strážnice děkuje touto cestou NÚLK Strážnice,
Rumpoldu UHB s. r. o., LČR s. p. lesní správa Strážnice a dalším sponzorům
za podporu a spolupráci při realizaci akce „Slavnosti padajícího listí 2018“.
Zároveň děkujeme všem přátelům „Domečku“,
kteří se jako dobrovolníci podíleli na organizaci a průběhu této akce.
BLIŽŠÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH, AKCÍCH, LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ
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Zveme Vás:

PŘEDHODOVÉ MARTINSKÉ DÍLNIČKY
Středa 7. 11. od 16.30 h, klubovna rodinného centra. Příspěvek 30 Kč na materiál
SVATOMARTINSKÉ SVĚTLO
lampičkový průvod se sv. Martinem. Pátek 9. 11. 2018. V 18 h kostel sv. Martina – dětská mše sv.
V 18.30 h vyjde průvod se sv. Martinem na Zahradu sv. Martina.
Možnost zakoupení lampionků ve stánku.

11/2018
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Zátopkův maraton 				

Lucie Hoňková, Ondřej Pukl

Ve středu 3. října se žáci naší školy po několikaleté odmlce zúčastnili Poháru Emila Zátopka - štafetového běhu v Hroznové Lhotě. Po příjezdu jsme se usadili v našich šatnách, kde jsme si rozdali
čísla a poté jsme si šli projít trať a protáhnout se. Počasí bylo velmi proměnlivé, a jelikož se muselo
běhat za každého počasí, museli jsme i nepříznivé počasí „překousnout“. V 10.00 se sešli žáci všech
13 škol na nástupu, po něm se první závodníci seřadili na start a závod začal. Všech 21 žáků, kteří
reprezentovali naši školu, podalo svůj nejlepší výkon. Nakonec se naše škola umístila na pěkném
4. místě mezi městskými školami. Myslím, že se nám tento závod povedl, všichni jsme si ho užili
včetně pana učitele a pana ředitele, kteří nás hodně povzbuzovali a podporovali.

Ze školství

Přijďte se 1. prosince
podívat do školy

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Evropský den jazyků					

Petr Tomeček, ředitel školy
Alexandra Pelcmanová

Dne 2. října jsme ve škole měli Evropský den jazyků. Začali jsme netradičně v kulturním domě
Strážničan dvěma divadelními představeními v anglickém jazyce. Mladší děti se pobavily na humorném příběhu Silly Bear, které bylo plné písniček a vtipných zápletek, a starší děti byly vtaženy
do napínavého příběhu dvouvaječných dvojčat Jacka a Joea, který vyvrcholil až záchranou lidského života.
Po návratu z představení se vinula schodištěm
lákavá vůně halušek s brynzou a slaninou, pirohů a sýrů a zvala kolemjdoucí, ať vstoupí do tříd
a ochutnají některý z tradičních pokrmů, které si
děti samy připravily. Žáci ve třídách prezentovali
zjištěné informace o evropských státech, zhotovili
si nástěnky a vyzdobili své třídy. Měli jsme možnost vidět i dobové oblečení a kroje z některých států. Bylo zřejmé, že se všichni do tohoto dne aktivně
zapojili a těšíme se už teď, co nového a zajímavého
nám přinese Evropský den jazyků v příštím roce.
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V letošním roce si naše základní
škola připomene 110. výročí svého
založení. U příležitosti tohoto
jubilea proběhne ve škole v pátek
30. listopadu adventní jarmark
školy a v sobotu od 9 do 15 hodin
Den otevřených dveří spojený
s prohlídkou školních prostor
a chystaných výstav. Srdečně proto
zveme na tuto akci do školy jak
rodiče, tak také bývalé absolventy
školy a další možné zájemce o školu
z řad veřejnosti.
11/2018
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Třeťáci navštívili Domov pro seniory			

Lucie Martinková

„Já jsem muzikant a přicházím k vám
z české země…“, tak začínalo 18. října
vystoupení malých zpěváků a hudebníků z třetí třídy naší školy, kteří navštívili
seniory ve zdejším domově, aby jim popřáli k jejich svátku. Připravili si pásmo
písniček a básniček. Posluchači se mohli
zaposlouchat do veršů lidových, ale se
i zasmát při recitaci básní Jaromíra Nohavici nebo zavzpomínat na školní léta
s básníkem Františkem Hrubínem a jeho
nebojácnou Karkulkou. Svoje umění
předvedly v několika písničkách i děti
s flétnami. Mladší spolužáky podpořila
hrou na flétnu Karolína Buchtová, která potěšila diváky skladbou z muzikálu Noc na Karlštejně.
Drobné dárky předané obyvatelům domova byly před vystoupením vyrobeny dětmi ve školní družině.

Základní škola Školní Strážnice
Říjnová pohádková angličtina 				

Policie ve škole							

Sportovní den
Hlahůlková Šárka

Po loňském úspěšném divadelním představení v anglickém jazyce se i letos žáci 3., 4. a 5. ročníků
vydali do KD Strážničan, aby zhlédli v podání Divadelního centra Zlín pohádku A silly bear. Humorné ztvárnění poučného příběhu, výborné výkony tří herců, doplněné anglickými slovíčky a frázemi,
podbarvené hudbou a zpěvem se dětem velmi líbilo.

Přespolní běh Hodonín
Renata Lanová

Říjen je tradičně pro školy ve znamení běžeckých vytrvalostních disciplín. Nejprve se naši
žáci připravovali na dlouhé tratě v Hodoníně.
Bohužel marodka našich nejlepších běžců se
projevila pouze šestým místem starších žáků.
Starší a mladší žákyně a mladší žáci bojovali
s velkou konkurencí statečně. Umístili se na
12. místě.

Čtvrtek 27. 9. 2018 probíhal v naší škole v duchu pohybu, vytrvalosti a výkonu.
Konal se totiž tradiční sportovní den. Žáci
1. stupně se utkali v mezitřídním štafetovém
běhu, kde nejrychlejší byli žáci 3. třídy. Pak
následoval dvojboj – skok do dálky z místa
a sprint na 50 metrů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích, zvlášť chlapci a dívky. Na 1. místě se tak umístili David Slonka a Anna Martinková za mladší žáky a ze starších byli nejúspěšnější Richard Hala a Anna Leskovská.
Počasí nám sice letos moc nepřálo, protože
za celé dopoledne nevykouklo sluníčko, ale
žáci se zahřáli pohybem a ctižádostí zvítězit.

Věra Tihlaříková

Zátopkovy běhy

Renata Lanová

Hroznová Lhota nás opět přivítala velmi dobře
organizačně zajištěnými závody. Jsme rádi, že
se této výjimečné akce vždy perfektně zhostí.
Po neúspěšném přespoláku jsme si zde vylepšili
náladu, a to ziskem 3. místa pro běžce druhého
stupně a 4. místem pro první stupeň. Všem sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci a jejich
výkon.
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Věra Tihlaříková

Na přelomu září a října k nám na návštěvu docházela Jitka Sochorová s Stanislavem Berčíkem
z Městské policie ve Strážnici. V každém ročníku
na 1. stupni strávili hodinu. U těch nejmenších žáků
se soustředili hlavně na bezpečné přecházení na
přechodu pro chodce a hravou formou se všichni
dozvěděli, jaké jsou rozdíly mezi policií, záchranáři a hasiči. Starší žáci dostali pracovní sešit Notes
strážníka Pavla, kde průvodce policista Pavel zábavně osvětluje pravidla bezpečnosti na silnici nejdříve pro chodce a potom pro cyklisty. Dále vysvětluje pravidla občanského soužití, starší žáky varuje
před nebezpečím drog.
Žáci 5. třídy byli seznámeni s problematikou šikany a kyberšikany. V modelových příbězích si uvědomili závažnost tématu.
Jitce Sochorové a Stanislavu Berčíkovi děkujeme za vzorně připravené prezentace a těšíme se na
pokračování ve druhém pololetí.

11/2018

Stejně jako každým rokem, i letos na podzim se v naší škole konal sportovní den. Žáci
prvního i druhého stupně se aktivně podíleli na nejrůznějších sportovních disciplínách.
Žáci 2. stupně změřili své síly ve skoku dalekém, běhu na 60 metrů, štafetě, míčových hrách. Sportovní výkony byly po celé dopoledne zaznamenávány a na konci dne proběhlo slavnostní vyhlášení. Nejsportovnější třídou se stala třída 8. B,
v kategorii mladší žáci stáli na stupíncích vítězů: Jakub Slonka, Jakub Straka, Jakub Dobiš, Viktorie
Mlčáková, Terezie Konečná, Tereza Marková, v kategorii starší žáci: Ondřej Šrůtka, Kryštof Koštuřík, Matěj Šuráň, Julie Pížová, Hana Marečková a Lenka Tomšejová. I když bylo dopoledne trochu
Martina Horňáčková
chladné, všem patří velký dík! „Sportu zdar!“			

11/2018
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Exkurze do archeoskanzenu v Modré		

Natálie Martinková, žákyně 7. ročníku

Dne 18. září jsme byli v archeoskanzenu
Modrá. Navštívili jsme slovanskou vesnici
a akvárium Živá voda. V akváriu bylo mnoho
ryb, ale také žáby, vzácná vyza velká, která
dorůstá až do 8 m. Nejvíce nás zaujala slovanská vesnice. Než jsme do ní vstoupili, měli
jsme krátké povídání o Slovanech, jak žili, co
dělali, jak lovili. Potom nás průvodce provedl
slovanskými obydlími, také jsme ochutnali typické slovanské jídlo. Zastříleli jsme si
z luku a viděli jsme hrnčíře, jak dělá hrnečky.
Archeoskanzen jsme si moc užili a dozvěděli
se spoustu nového.

Dětský bazárek

Ve státní svátek 28. září proběhl ve školní jídelně ZŠ „Čápovka“ podzimní a zimní dětský BAZÁREK.
Přišlo 63 prodávajících maminek nabídnout
věci po svých dětech od 0 do 18 let, jídelna byla
naplněna do každého místečka. I přes velký dopolední nákupní „bum“ maminky neztrácely
naději a po celý den rády vybíraly, co potřebují.
Spokojeně odcházely s plnými taškami nákupu
různého oblečení, hraček či sportovních doplňků pro děti. Tato akce se stává velmi oblíbenou
tradicí mezi maminkami a je o ni velký zájem.
Přijďte se k nám podívat na další bazárek, který
proběhne na jaře příštího roku. Na vaši návštěvu se bude těšit pořádající kolektiv maminek.

za pořádající maminky Michaela Plachá

Střední škola Strážnice
Studenti uměleckých oborů strážnické SŠ získali ocenění v Liberci

Soutěž mladých návrhářů s názvem Oděv a textil proběhla v Liberci již popáté. Její pořadatelé, spolek Oděv
a textil Liberec spolu s partnery – Střední průmyslovou školou textilní, p. o. a textilní fakultou Technické
univerzity v Liberci, se snaží jejím prostřednictvím
poskytnout prostor mladým talentovaným tvůrcům.
Studenti Oděvního designu a oboru Móda, styling, média Střední školy ve Strážnici se účastní pravidelně.
Tvorbě zde prezentovaných modelů se věnují v hodinách navrhování a praktického vyučování pod dohledem zkušených učitelů. S přípravou kolekce, v Liberci
prezentované 18. září, započali na jaře toho roku, kdy
nejprve zpracovali zadané téma, dále hledali vhodné
materiály a techniky a konečně realizovali vlastní
návrh oděvu. Soutěž Oděv a textil v Liberci hodnotila porota tvořená například ikonou českého módního
návrhářství Liběnou Rochovou, usedla v ní také stylistka a módní redaktorka Klára Klempířová anebo
vicemiss Libereckého kraje Aneta Pavlátová. Oceněny
byly práce studentek druhého ročníku: Simony Janušové, Kristýny Vajčnerové, Marcely Červenkové a Jany Mikulkové s kolekcí pro Preciosu, tradičního
českého výrobce skleněných šperků a bižuterie, dále studentka třetího ročníku Ilona Kotásková
s kolekcí Distinctive a Matěj Tomaštík, student čtvrtého ročníku s kolekcí Světlo v kapce vody. Všem
Alžběta Vyskočilová
studentům gratulujeme.					

Střední škola Strážnice
srdečně zve na módní přehlídku,
která se uskuteční
7. prosince 2018 v 19.00 hodin
v prostorách kulturního domu Strážničan.
Na letošní módní přehlídce s názvem
„Ledové království“
se představí práce studentů i absolventů školy,
chybět nebudou ani ukázky oděvů
a doplňků komerčních firem.
Cena vstupenky je 100 Kč, je možné ji zakoupit
v předprodeji anebo přímo na místě.
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Sport
Orel jednota Strážnice
Rozpis kroužků na školní rok 2018/2019 – aktualizace pro měsíc listopad

Pokud není uvedeno jinak, všechny kroužky probíhají 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. stupeň 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 19.00–20.30 – vedoucí M. Neumann, kontakt neum.martin@gmail.com,
mob. 778 882 803
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 A. Gajda
V případě dotazů kontaktujte přímo vedoucí nebo email: orel.straznice@seznam.cz

Dále zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na Orelskou Mikulášskou besídku, která se uskuteční 2. 12. 2018 v 16.00 v Orlovně. Bližší info bude na plakátku v průběhu listopadu.

Za TJ Orel Strážnice, Starosta Jan Tomšej

Kultura ve městě
Národní ústav lidové kultury

Předvánoční pořad Radujme se, veselme se... ve strážnickém skanzenu 1. a 2. 12. 2018

Národní ústav lidové kultury připravuje na sobotu 1. a neděli 2. prosince ve strážnickém skanzenu
předvánoční pořad Radujme se, veselme se...
V programu nebudou chybět již tradiční ukázky adventních a štědrovečerních zvyků – věštění budoucnosti, prostírání štědrovečerního stolu nebo
zdobení vánočního stromečku. Představí se řemeslníci vyrábějící různé
užitkové předměty. Setkáte se i s tajemnými postavami lucek, neminou vás
obchůzky Mikuláše s čerty a andělem, tří králů a koledníků. Budete si moci
zazpívat koledy, ochutnat vánoční pokrmy, zabíjačkové speciality, domácí
slivovici nebo se zahřát hrnkem svařeného vína. Jarmark nabídne inspiraci
při nákupu drobných vánočních dárků.
V sobotním programu vystoupí dětský folklorní soubor Fěrtúšek ze Strážnice a folklorní soubor Dúbrava z Dubňan. V nedělním pak dětský folklorní
soubor Veličánek z Velké nad Veličkou a Chasa z Radějova. Akce probíhá po
oba dny od 9 do 15 hodin. Další podrobnosti na www.skanzenstraznice.cz
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Vernisáž výstavy Strážnice v éře první republiky

V neděli 7. října jsme slavnostně zahájili výstavu Strážnice v éře první republiky, která probíhá v Městském
muzeu ve Strážnici do 10. ledna 2019. Na výstavě mohou návštěvníci zhlédnout řadu dobových artefaktů
i fotografií a dozvědět se o historii města Strážnice ve
sledovaném období. Výstava chce ukázat, že doba první
republiky neznamenala pouze idylické chvíle, jak je známe z filmů pro pamětníky, ale nesla s sebou řadu problémů pramenících ve vývoji rozpadu rakousko-uherské
monarchie, česko-německých vztazích apod. Díky tomu
si můžeme uvědomit, že republika „nespadla z nebe“,
ale řada lidí za ni musela být ochotná položit i své životy. Muži museli být připravení v případě nutnosti pozvednout zbraně a navléci na sebe vojenské
stejnokroje. Díky poznání přinesených obětí si tehdejší obyvatelé Československa svobody více vážili. Dnes nám již přijde demokracie jako
samozřejmost, ale příští rok dovršíme teprve třetí desetiletí od pádu
totality…
Chtěli bychom poděkovat v prvé řadě Městskému muzeu ve Strážnici
a Ivo Vratislavskému za dlouhodobou spolupráci, studentům a kantorům ZUŠ ve Strážnici, kteří příjemně doprovodili vernisáž, dále všem institucím a jednotlivcům (předně T. J. Sokol Strážnice), kteří nám ochotně
zapůjčili exponáty, a v neposlední řadě všem osobám, které se podílely
na přípravě a instalaci výstavy. Srdečně zveme na prohlídku všechny
zájemce o historii města Strážnice i české státnosti vůbec. Městské
muzeum bude otevřeno od úterý do pátku 8.00–11.30 a 12.00–15.30
a v neděli 13.00–17.00.		
Za ČsOL Hodonín Lukáš Lexa

Česká křesťanská akademie

Muzejní a vlastivědný spolek
Vás srdečně zve do městského muzea
na novou výstavu s názvem

„Strážnice v éře první republiky“.

Výstava byla připravena v souvislosti
se 100. výročím vzniku Československa.
V muzejním podzemí byla z důvodu
velkého zájmu prodloužena
výstava modrotiskových obrazů
Antonie Dostálkové.
Obě výstavy je možno zhlédnout
do 10. ledna.
Ivo Vratislavský
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici

Přijměte pozvání na derniéru pohádkového dobrodružství Poletíme, příběhu, kde vítězí láska,
moudrost a poznání. Snad vám pohladí duši a vykouzlí úsměv na tváři, pobaví malé i velké. Podíváme se do nebe, k indiánům, na bouřkovou horu Madam Elektry a navštívíme snad i bájnou
říši sídlící až 10 bilionů světelných let od země. Těší se na vás 20 herců ochotníků s autorkou
a režisérkou Gabrielou Dobišovou.

34
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Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější, kde se všechno
probírá, ovlivňuje a rodí? Tím místem je právě dámská šatna. A ta z pera Arnošta
Goldflama bude obzvlášť zajímavá, protože ji napsal právě tak, jak ji za ta léta v divadelním prostředí poznal. S hvězdným hereckým obsazením – Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová – se můžete těšit na výjimečný kulturní zážitek, u kterého se rozhodně pobavíte.
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Hudecký večer Slávka Volavého letos připomíná výročí, které slaví celá republika,
totiž 100 let od jejího založení. V pořadu J. Tománka plném zajímavých hostů
oslavíme písní, tancem a folklorem – jak se na Strážnici patří. Vstupenky můžete
zakoupit v kanceláři kulturního domu.
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Městská knihovna při KD Strážničan

Chcete nakupovat knihy levněji a bez placení poštovného? Využijte naší nové služby „Kniha z knihovny“.
Již od 5. 11. 2018 si můžete koupit knihy na internetu za velkoobchodní ceny a vyzvednout je přímo
v knihovně a neplatit žádné poštovné! Využijte tuto
nabídku a nakupte vánoční dárky nejen pro své blízké,
ale i pro sebe.

Jak to funguje?

1) Nakupte online na www.knihazknihovny.cz
(Je třeba knihu nejen objednat, ale i zaplatit on-line,
nelze platit na dobírku. Koupě funguje jako v jakémkoli jiném e-shopu, pouze jako místo doručení vyberete
knihovnu Strážnice).
2) Vaši objednávku přidá knihovna ke svému nákupu knih
(dodací lhůta asi 2 týdny – závisí na objemu objednávek).
3) Po doručení Vašeho nákupu do knihovny Vám
zašleme avízo k odběru.
4) Kniha bude ZDARMA vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do mailu).

Strážnická Kostelní ulice počátkem prosince opět ožije tradiční předvánoční atmosférou.
Na jarmarku budete moci zakoupit drobné dárky s láskou dělané nebo si vychutnat vůni
svařeného vína, sladkých palačinek a dalších specialit.
O program během jarmarku se postarají strážnické soubory Danaj, Demižón, Žerotín, dětské soubory Fěrtúšek, Demižónek a Danájek, DH Svárovanka a strážnické Fčeličky. Vánoční
atmosféru navodí Setkání u Betléma s divadlem Víti Marčíka. Snad naše pozvání přijme
i svatý Mikuláš se svou družinou a přiveze hodným dětem drobné dárečky.
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Z koncertu Shaun Booker		

Foto O. Floriánová, L. Gronská

Kulturní přehled KD strážničan na listopad a prosinec 2018

2. 11.
3. 11.

4. 11.

6. 11.
10. 11.
14. 11.

18. 11.

23. 11.

24. 11.

29. 11.
1. 12.

7. 12.
7.–9. 12.

11. 12.
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KD – POLETÍME – Ochotnické divadlo Milady Musilové při KD Strážničan

10.00

KD – POLETÍME – Ochotnické divadlo Milady Musilové při KD Strážničan

18.00

KD – KURZ LIDOVÉHO TANCE (strážnický danaj a horňácká sedlácká)

14.00

Knihovna – CESTOPIS O ÍRÁNU

17.00

Repríza pro školy

Repríza a derniéra pohádkového dobrodružství o hledání lásky až za hranicemi
vesmíru... Vstupné dospělí 100 Kč, děti 40 Kč

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.
Cestopisná přednáška pana Jiřího Sladkého o tom, jak se žije v Íránu. Vstupné dobrovolné
Strážnice – SVATOMARTINSKÉ HODY 2018
KD – BESEDA S CHIROPRAKTIKEM

17.00

KD – DÁMSKÁ ŠATNA – Komedie Arnošta Goldflama

18.00

KD – VÁNOČNÍ ČAS Loutkoherecká skupina Loudadlo Praha

10.00

KD – HUDECKÝ VEČER SLÁVKA VOLAVÉHO 2018

19.30

KD – PRODLOUŽENÁ KURZE TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

17.30

KD – TOTO JE TÁ CESTA – CM DANAJ a hosté

19.30

KD – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ Střední školy Strážnice

19.00

Vincen Lászlo naučí, jak si pomocí praktických cviků ulevit od bolesti. Vstupné 50 Kč
V hlavní roli Daniela Kolářová. Dále hrají: Dana Batulková, Evellyn Pacoláková,
Petra Tenorová. Vstupné 350 Kč

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
Pořad ke 100. výročí vzniku Československa. Účinkují CM Strážničan, SLPT Danaj,
SLPT Žerotín, FS Demižón, DFS Danájek, Strážnické pěvecké trio, FS Vienok z Bratislavy
a FS Hlubina z Ostravy. Pořad připravuje J. Tománek. Vstupné 200 Kč
Zveme všechny absolventy, rodiče i přátele účastníků kurzu. Vstupné 50 Kč

Pořad ke 30. výročí založení CM Danaj a 20. výročí založení její Malé taneční skupiny,
vstupné 200 Kč. Pořadu předchází program v kostele sv. Martina ve 14.30 hodin s názvem DESATERO – Deset Božích přikázání v písních, obrazech i úvahách.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v KD Strážničan
Vstupné 100 Kč

Kostelní ulice, Zahrada sv. Martina – ADVENTNÍ JARMARK 2018

Tradiční akce s prodejem jarmarečních výrobků s vánoční tematikou. O program během jarmarku se postarají strážnické soubory Danaj, Demižón, Žerotín, dětské soubory
Fěrtúšek, Demižónek a Danájek, DH Svárovanka a strážnické Fčeličky. Vánoční atmosféru navodí Setkání u Betléma s divadlem Víti Marčíka. Snad naše pozvání přijme i svatý
Mikuláš se svou družinou a přiveze hodným dětem drobné dárečky.
KD – VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ za doprovodu ratíškovického sboru Robky ze Séčky 17.00
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Inzerce
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HLEDÁM KE KOUPI
RODINNÝ DŮM

Děkuji za jakoukoli nabídku.
Kontakt na tel: 604 124 590

Naléhavě hledám
ke koupi byt 2+1.
Nabídněte na telefonu:
737 939 848
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Vernisáž k nedožitým 75. narozeninám Františka Cundrly
Foto Lenka Fojtíková, Rostislava Svobodová a Lenka Gronská
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