
STRÁŽNIČAN
Zpravodaj města Strážnice Prosinec 2018

Foto Ludvík Lečbych



12/20182

Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

PŘIJATÁ USNESENÍ	
1) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje
1	 za	ověřovatele	zápisu	Petru	Fialovou	a	Vítěz-
slava	Pálenského,
2 zapisovatelkou	 dnešního	 zápisu	 Ludmilu	 Ka-
lužovou,
3 program	dnešního	ustavujícího	zasedání,
4 způsob	hlasování	–	veřejné	hlasování,
5	rozhodnutí	o	počtu	místostarostů	–	jeden	mís-
tostarosta,
6	že	v	souladu	s	§	84	odst.	2	 	písm.	k)	zákona	
o	obcích	pro	výkon	funkce	starosty	bude	člen	za-
stupitelstva	města	Strážnice	dlouhodobě	uvolněn,
7	že	v	souladu	s	§	84	odst.	2		písm.	k)	zákona	o	ob-
cích	pro	výkon	funkce	místostarosty	bude	člen	za-
stupitelstva	města	Strážnice	dlouhodobě	uvolněn,
8	volbu	Renaty	Smutné	starostkou	města	Stráž-
nice	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	m)	zá-
kona	o	obcích,
10	volbu	Waltera	Bartoše,	uvolněným	místosta-
rostou	města	 Strážnice	 v	 souladu	 s	 ust.	§	 84	

odst.	2	písm.	m)	zákona	o	obcích,
11	počet	členů	Rady	města	Strážnice	na	7	čle-
nů,	tj.	starosta,	místostarosta	a	pět	dalších	členů	
rady	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	m)	zá-
kona	o	obcích,
12	volbu	členkou	Rady	města	Strážnice	Olgu	Flo-
riánovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	m)	
zákona	o	obcích,
13 volbu	 členem	 Rady	 města	 Strážnice	 Radka	
Nejeschlebu	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	
m)	zákona	o	obcích,
14	 volbu	 členkou	 Rady	 města	 Strážnice	 Petru	
Fialovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	m)	
zákona	o	obcích,
15	volbu	členkou	Rady	města	Strážnice	Evu	No-
vákovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	m)	
zákona	o	obcích,
16	 volbu	 členem	 Rady	 města	 Strážnice	 Vítěz-
slava	Pálenského	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	
písm.	m)	zákona	o	obcích,
17	zřízení	finančního	výboru	v	souladu	s	ust.	§	

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 5. 11. 2018

Přejeme Vám i všem Vašim blízk ým příjemné 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Vaši noví zastupitelé města
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84	odst.	2	písm.	l)	zákona	o	obcích.	Výbor	bude	
sedmičlenný,
18	 volbu	 předsedkyní	 finančního	 výboru	 p.	
Pavlu	Grombířovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	
písm.	l)	zákona	o	obcích,
19	volbu	členem	finančního	výboru	Marka	Tom-
šeje	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	zákona	
o	obcích,
20	volbu	členkou	finančního	výboru	Annu	Hric-
kovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	zá-
kona	o	obcích,
21	 volbu	 členkou	 finančního	 výboru	 Ivetu	 Ši-
máčkovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	
zákona	o	obcích,
22	 volbu	 členem	 finančního	 výboru	 Romana	
Ondruše	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	
zákona	o	obcích,
23	volbu	členem	finančního	výboru	Petra	Ziku	
v	 souladu	 s	 ust.	§	84	 odst.	 2	 písm.	 l)	 zákona	
o	obcích,
24	 volbu	 členem	 finančního	 výboru	 Michala	
Vajčnera	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	
zákona	o	obcích,
25	 zřízení	kontrolního	výboru	v	souladu	s	ust.	
§	84	 odst.	 2	 písm.	 l)	 zákona	 o	 obcích.	 Výbor	
bude	sedmičlenný,
27	volbu	předsedkyni	kontrolního	výboru	Mar-
tu	 Novákovou	 v	 souladu	 s	 ust.	 §	 84	 odst.	 2	
písm.	l)	zákona	o	obcích,
28	volbu	členem	kontrolního	výboru	Jana	Dudí-
ka	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	zákona	
o	obcích,
29	 volbu	 členkou	 kontrolního	 výboru	Martinu	
Vavříkovou	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	
l)	zákona	o	obcích,
30	 volbu	 členem	 kontrolního	 výboru	 Richarda	
Macků	 v	 souladu	 s	 ust.	§	 84	 odst.	 2	 písm.	 l)	
zákona	o	obcích,
31	 volbu	 členem	 kontrolního	 výboru	 Michala	
Daňka	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	zá-
kona	o	obcích,
32	volbu	členem	kontrolního	výboru	Borise	Gre-
goroviče	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	
zákona	o	obcích,
33	 volbu	 člena	 kontrolního	 výboru	 Gabriela	
Halu	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	písm.	l)	záko-
na	o	obcích,
34	v	souladu	s	nař.	vl.	č.	318/2017	Sb.,	o	odmě-
nách	 za	 výkon	 funkce	 členů	 zastupitelstev,	 ve	
znění	 pozdějších	 předpisů,	 dle	 usnesení	 §	 72	
a	následujících,	zákona	č.	128/2000	Sb.	o	obcích,	
ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 poskytnutí	 výše	

měsíčních	 odměn	 neuvolněným	 členům	 zastu-
pitelstva,	kteří	 jsou	členy	rady	města,	výborů	fi-
nančního	a	kontrolního	a	dále	komisí	rady	města:
Měsíční	odměna	za	výkon	funkce:
-	člen	zastupitelstva	města	 	 1	845	Kč
-	člen	rady	města	 	 	 7	380	Kč
-	předseda	výboru	zastupitelstva	města			3	690	Kč
-	předseda	komise	rady	města	 2	000	Kč
-	člen	výboru	ZMS	nebo	komise	RMS		 			250	Kč	
(v	závislosti	na	účasti	na	jednáních	těchto	orgánů)
a	dále	schvaluje	poskytování	peněžitých	plnění	
fyzickým	 osobám	 -	 nečlenům	 ZMS,	 kteří	 jsou	
členy	výborů	finančního	a	kontrolního	a	komisí	
rady	ve	výši:	
-	předseda	komise			 2	000	Kč/za	měsíc
-	člen	výboru,	komise	 250	 Kč	 (za	 účast	
na	jednom	zasedání).
Odměny	členům	výborů	a	komisí	budou	posky-
továny	1x	 ročně,	 a	 to	vždy	po	ukončení	kalen-
dářního	roku.
V	případě	souběhu	výkonu	několika	funkcí	se	po-
skytne	měsíční	odměna	ve	výši	souhrnu	odměn	
v	souladu	s	ust.	§	74	odst.	3	zák.	č.	128/2000	
Sb.	Stejně	se	postupuje	při	poskytování	měsíční-
ho	peněžitého	plnění	fyzickým	osobám	–	nečle-
nům	 ZMS	 v	 případě	 souběhu	 výkonu	 několika	
funkcí.	Odměny	za	výkon	funkcí	a	peněžitá	pl-
nění	poskytovaná	fyzickým	osobám	–	nečlenům	
ZMS,	budou	poskytovány	ve	schválené	výši	ode	
dne	1.	12.	2018.	
V	případě	zvolení	některé	osoby	do	výše	uvede-
ných	funkcí	až	po	termínu	1.	12.	2018	měsíční	
odměna	nebo	peněžitá	plnění	poskytovaná	fy-
zickým	osobám	–	nečlenům	ZMS,	budou	takové	
osobě	 poskytovány	 měsíčně	 od	 prvního	 dne	
následujícího	 měsíce,	 kdy	 byla	 taková	 osoba	
zvolena	nebo	jmenována	do	příslušné	funkce.
V	 případě	 nastoupení	 náhradníka	 na	 uvolněný	
mandát	 neuvolněného	 člena	 zastupitelstva	 bude	
měsíční	odměna	za	výkon	funkce	náležet	od	první-
ho	dne	následujícího	měsíce	ode	dne	složení	slibu.

2) Zastupitelstvo města Strážnice pověřuje
1	 Waltera	 Bartoše	 řízením	 Městské	 policie	 ve	
Strážnici	 v	 souladu	 s	 ust.	§	 3	 odst.	 1	 zák.	 č.	
553/1991	Sb.

NEPŘIJATÁ USNESENÍ
3) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje
9	Volbu	Waltera	Bartoše	starostou	města	Strážnice,
26	 Volbu	 předsedy	 kontrolního	 výboru	 Jana	
Marka.
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/306 úkoly,	 které	 jí	 byly	 uloženy	 Zastupitel-
stvem	města	 Strážnice	 na	 jeho	 posledním	 za-
sedání	 dne	 24.	 9.	 2018	 a	 uložila	 příslušným	
odpovědným	osobám	jejich	splnění
1/307 zprávu	odboru	investic	o	možnosti	zajiště-
ní	noclehu	v	zimním	období	pro	lidi	bez	domova
Rada města Strážnice schvaluje:
2/693 rozpočtové	opatření	č.	5/2018	na	straně	
příjmů	zvýšení	o	135,0	tis.	Kč,		na	straně	výdajů	

zvýšení	o	135,0	tis.	Kč	v	předloženém	znění
2/694 poskytnutí	finančního	daru	ve	výši	1	000Kč	
Oblastnímu	spolku	Českého	červeného	kříže	Hodo-
nín,	se	sídlem	tř.	Dukelských	hrdinů	1109/6,	695	
01	Hodonín,	IČ:	00426334	dle	předložené	smlouvy
2/695 na	základě	výsledku	hodnocení	došlých	
nabídek	na	akci		„Parkovací	plochy	u	přestupní-
ho	 terminálu	 Strážnice“	 zadání	 zakázky	ucha-
zeči	 	STAVBY	VANTO,	s.	 r.	o.,	Panská	25,	686	
04		Kunovice,	který	podal	nejvýhodnější	nabíd-
ku	a	dále	schvaluje	s	firmou		STAVBY	VANTO,	
s.	r.	o.,	Panská	25,	686	04	Kunovice,	uzavření	
smlouvy	v	souladu	s	vítěznou	nabídkou.

USNESENÍ z 86. zasedání Rady města Strážnice konané dne 22.10.2018

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

v pondělí 17. prosince 2018 v 18.00 hod. v přísálí KD Strážničan.

Odbor životního prostředí a technické služby
OŽP	a	TS	informuje	občany,	že	ani	v	podzimních	měsících	nezahálí.	Vzhledem	k	tomu,	že	letošní	
počasí	nám	přeje,	pustili	jsme	se	do	menších	oprav	komunikací	ve	městě.	Tyto	práce	jsou	prová-
děny	 jak	pracovníky	technických	služeb,	 tak	 i	dvěma	firmami,	a	 to	firmou	SÚS	Slovácká	s.	 r.	o.	
Uherské	Hradiště	a	H	&	B	cz	s.	r.	o.,	Uherské	Hradiště.
Další	 činností,	kterou	 jsme	díky	počasí	mohli	uskutečnit,	 je	dosadba	nových	stromů	za	stromy	
uschlé.	Výsadba	proběhla	v	ul.	Kostelní,	Masarykova	a	Staré	město.	A	protože	se	čas	krátí	a	advent	
je	za	dveřmi,	mohli	jste	si	jistě	všimnout,	že	probíhá	i	instalace	vánočního	osvětlení	města.	

Jaromír Michálek, vedoucí Odboru životního prostředí a technických služeb

Poděkování a upozornění 
Děkujeme	všem	občanům,	kteří	nám	v	průběhu	roku	pomáhali	s	údržbou	travnatých,	případně	
zpevněných	ploch	v	okolí	svých	rodinných	domů	-	ať	už	sečením,	podzimním	úklidem	listí,	ale	
i	celkovou	celoroční	údržbou.	V	zimních	měsících	těm,	kteří	si	sami	odklízejí	sníh,	případně	udržují	
chodníky	posypem	před	svými	domy,	přestože	již	tuto	povinnost	ze	zákona	nemají.
Teď	jsou	před	námi	zimní	měsíce	a	město	prostřednictvím	Odboru	životního	prostřední	a	technic-
kých	služeb	musí	zajistit	sjízdnost	a	schůdnost	komunikací,	které	má	ve	svém	majetku	a	správě.	
Pro	tyto	účely	je	vypracován	plán	údržby	místních	komunikací	v	zimním	období,	z	něhož	vyplývá	
postup,	podle	něhož	údržba	probíhá.	
Ačkoliv	 se	město	 o	 zimní	 údržbu	 každoročně	 stará,	 je	 třeba,	 aby	 také	 jeho	 obyvatelé	 přispěli	
k	vlastní	bezpečnosti	obezřetným	chováním.	V	případě	náledí	či	sněžení	přizpůsobili	svůj	pohyb	
po	komunikacích	vzniklé	situaci	a	zároveň	dbali	zvýšené	pozornosti	za	volantem	i	při	pohybu	na	
chodnících.	
Zároveň	prosíme,	aby	řidiči	parkovali	svá	vozidla	tak,	aby	mohla	být	zimní	údržba	na	chodnících	
i	komunikacích	prováděna.	V	případě	nevhodného	parkování	nebude	možné	v	těchto	 lokalitách	
údržbu	provádět.	Krásný,	pohodový	předvánoční	adventní	čas	za	všechny	zaměstnance	Odboru	
životního	prostředí	a	technických	služeb.

Jaromír Michálek, vedoucí Odboru životního prostředí a technických služeb
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Odbor investic informuje
Stavební úpravy budovy zdravotního střediska 
Třetím	měsícem	pokračují	práce	na	celkové	revitalizaci	objek-
tu	zdravotního	střediska.	Nyní	je	provedena	výměna	okenních	
výplni	 ve	 zdravotnické	části	objektu,	kde	 se	nachází	ordinace	
a	též	čekárny	obvodních	lékařů	a	zubařů	a	též	prostory	lékár-
ny.	Tím	jsou	momentálně	rekonstruované	prostory	již	uzavřeny	
a	mohou	probíhat	vnitřní	rekonstrukční	práce.	V	současné	době	
se	už	zčásti	maluje,	líčí,	obkládá,	osazuje	se	topení,	probíhá	pří-
prava	na	montáž	podhledu	stropů	a	kompletace	elektroinstalace	
jednotlivých	místností,	 zároveň	s	odbornou	designérkou	dola-
ďujeme	řešení	interiérů.

Rekonstrukce chodníků v ulici Úprkova 
Rekonstrukce	chodníků	v	ulici	Úprkova	se	dostala	do	závěrečné	fáze,	kdy	je	prováděn	poslední	
úsek	mezi	ulicemi	Úlehlova	a	Smetanova.	Po	 jeho	dokončení	do	konce	 listopadu	bude	chodník	
předán	k	užívání	občanům.	Práce	provádí	dle	smlouvy	o	dílo	firma	Zlatek	Vodička	ze	Svatobořic	
s	termínem	ukončení	do	konce	listopadu	a	v	celkovém	nákladu	2,4	mil.	Kč.
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Termíny svozu odpadů v prosinci 2018
Papír (modré pytle) ........ úterý 4. prosince              Plast (žluté pytle) ........úterý 11. prosince

Vysvěcení kapličky Všech svatých
V	letošním	památečním	roce	naší	republiky	jsme	ve	Stráž-
nici	měli	další	významný	důvod	k	oslavě.	Po	několika	le-
tech	práce	jsme	se	dočkali	vysvěcení	obnovené	kapličky	
Všech	svatých,	která	byla	před	třemi	lety	těžce	zasažena	
při	 nehodě	 maďarského	 kamionu.	 Původní	 historickou	
stavbu	u	Veselské	brány,	ze	které	po	neštěstí	zbylo	prak-
ticky	 jenom	 torzo,	 se	nakonec	po	velkém	úsilí	 podařilo	
obnovit,	včetně	nového	interiéru.	Obraz	do	kapličky	na-
malovala	mladá	malířka	 Eva	 Kalousová	 a	 zobrazuje	 na	
něm	blahoslaveného	 Petra	 Casaniho,	 italského	 piaristu,	
který	v	17.	stol.	působil	ve	Strážnici.	Dne	28.	10.	2018,	na	
den	přesně	od	založení	samostatného	státu	před	100	lety,	
byla	kaplička	za	velkého	zájmu	strážnické	veřejnosti	vy-
svěcena	 strážnickým	 farářem	P.	 Lukaszem	Karpinskim.	
A	jak	řekla	starostka	Renata	Smutná	ve	svém	projevu,	jde	

Ze života města

Generel dopravy ve Strážnici
Ve	Strážnici,	tak	jako	v	jiných	městech	v	České	republice,	je	velkým	problémem	ohromný	nárůst	
automobilové	dopravy	spojený	s	nedostatečnou	dopravní	obslužností	města,	zvláště	pak	s	nedo-
statkem	parkovacích	míst.	Protože	se	 jedná	o	problematiku,	 jež	nesnese	odklad,	oslovilo	město	
Strážnice	odbornou	firmu	ADOS		Brno,	která	má	velké	zkušenosti	s	řešením	těchto	situací.	Tato	
firma	dostala	za	úkol	vypracovat	generel	dopravy	ve	Strážnici,	což	 je	vlastně	analýza	dopravní	
potřebnosti	v	jednotlivých	lokalitách	města	s	návrhem	konkrétních	způsobů	řešení,	to	vše	však	
s	důrazem	na	bezpečnost	silničního	provozu.	Již	z	této	věty	je	patrné,	že	půjde	o	téměř	nadlidský	
výkon,	je	to	ale	také	výzva,	ke	které	se	město	Strážnice	staví	čelem.
Firma	ADOS	 	Brno	 již	od	června	 letošního	 roku	na	generelu	pracuje,	obyvatelé	 i	návštěvníci	 si	
zajisté	v	uplynulých	měsících	nemohli	nevšimnout		mladých	lidí,	pohybujících	se	po	celém	městě	
s	psacími	potřebami	v	rukou.	Jednalo	se	o	studenty	středních	škol,	bez	jejichž	vydatné	pomoci	by	
nemohlo	dojít	k	nasbírání	ohromného	počtu	statistických	dat	tolik	potřebných	pro	další	vývoj	pra-
cí	na	generelu.	Aby	mohl	tento	generel	vůbec	začít	vznikat,	musí	být	provedena	analýza	dopravy	
v	klidu,	analýza	veřejné	hromadné	dopravy	ve	vztahu	k	parkování,	analýza	cyklistické	dopravy	ve	
vztahu	k	parkování,	analýza	pěší	dopravy,	analýza	bezpečnosti	a	analýza	majetkoprávních	vztahů.	
Nyní	jsme	již	ve	fázi	provádění	jednotlivých	analýz,	na	jejichž	výsledek	teprve	v	příštím	roce	na-
vážou	konkrétní	návrhy	dopravních	opatření	v	jednotlivých	lokalitách.	S	těmito	návrhy	pak	bude	
seznámena	v	průběhu	příštího	roku	široká	laická	i	odborná	veřejnost	ve	Strážnici.
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téměř	o	malý	zázrak,	že	se	dílo	podařilo	obnovit	v	plné	kráse.	Zároveň	všem	poděko-
vala	za	velké	úsilí	s	tím	spojené	a	spolu	s	místostarostou	Waltrem	Bartošem	a	všemi	
zúčastněnými	si	společně	připili	nejen	na	„naši	kapličku“,	ale	také	na	oslavu	„starého	
i	nového“,	na	spokojenou	budoucnost,	kterou	bychom	si	jistě	všichni	přáli.

Oslavy sta let republiky
Ve	 většině	 měst	 a	 obcí	 po	 celé	
naší	 republice	 koncem	 října	 vr-
cholily	oslavy 100. výročí vzniku 
Československé republiky.	 Také	
Strážnice	si	připomínala	v	mnoha	
ohledech	 tuto	 významnou	 udá-
lost.	Ve	středu	24.	10.	2018	k	nám	
přijela	 česko-slovenská	 delegace	

představitelů	měst	 a	 obcí	 z	 „kraje	 pod	 Javorinou“,	
která	vzpomínkovou	akcí	s	položením	kytic	na	pa-
mátných	místech	uctila	odkaz	dvou	velikánů	obou	
národů	-	M.	R.	Štefánika	a	T.	G.	Masaryka.	Společ-
ně	 s	 vedením	 našeho	 města,	 starostkou	 Renatou	
Smutnou	 a	 	místostarostou	Waltrem	 Bartošem,	 si	
u	pomníku	T.	G.	Masaryka	na	náměstí	Svobody	při-
pomněli	hodnoty	Československého	státu.	
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V	pátek	26.	10.	2018	 se	na	
náměstí	Svobody	sešli	stráž-
ničtí	občané	všech	generací	
a	na	závěr	oficiálního	pietní-
ho	 aktu	 se	 spontánně	 roze-
zpívali	 při	 společné	 hymně.	
Poté	se	slavnostně	naladění	
účastníci	 odebrali	 do	 Kul-
turního	 domu	 Strážničan	
ke	 slavnostnímu	 programu,	
který	vyvrcholil	promítáním	
dokumentu	 o	 vzniku	 ČSR	
28.	říjen	1918	na	Moravě.		
Stovku	 let	 samostatnosti	

jsme	si	však	připomínali	i	v	průběhu	celého	roku,	a	to	způsobem	typickým	pro	velká	
výročí	-	ať	už	 to	byl	zimní	Ples	v	Gala,	vystoupení	prvorepublikové	kapely	Melody	
Gentlemen	v	kulturním	létě,	v	srpnu	příjezd	Legiovlaku	a	Vojenský	den	ve	skanzenu,	
dosud	probíhající	výstava	Strážnice	v	éře	1.	republiky	v	Městském	muzeu,	vysazení	
památeční	lípy	při	příležitosti	konference	Venkov	2018	či	sérií	přednášek	pořádaných	
knihovnou.	Důstojným	vrcholem	oslav	se	stal	Hudecký	večer	Slávka	Volavého	-	s	mu-
zikou	Strážničan,	všemi	strážnickými	soubory	a	jejich	atraktivními	hosty	z	Bratislavy	
a	Ostravy	-	skutečná	třešnička	na	dortu.
Přejme	si	proto	společně,	aby	stát,	jehož	vznik	jsme	právě	důstojně	oslavili,	pokračoval	
dál	v	duchu	idejí	a	hodnot	našich	předků,	které	ani	dnes	neztratily	nic	ze	své	platnosti.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
	 Již	brzy	se	nám	znovu	budou	ve	městech	
objevovat	mudrci od východu,	tradičně	označova-
ní	jako	tři králové. 
Jsou	to	postavy	z	Matoušova	evangelia	v	bibli,	kde	
je	psáno	–	Když se narodil Ježíš v judském Betlémě 
za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se obje-
vili v Jeruzalémě a ptali se:  „Kde je ten právě naro-
zený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu 
a přišli jsme se mu poklonit.“
Tito	mudrci	 navštívili	 Ježíše	 krátce	po	 jeho	naro-
zení	v	Betlémě		a	přinesli	mu	dary	-	zlato,	kadidlo	
a	myrhu.	Upřesnění,	že	byli	tři,	že	to	byli	králové,	a	že	jejich	jména	byla	uváděná	nejčastěji	jako	
Kašpar,	Melichar	a	Baltazar,	přinesla	až	pozdější	tradice.	Nikdo	neví,	jak	to	přesně	bylo,	ale	něco	je	
jasné	-	ti	tři	králové	(nebo	vlastně	kolik	jich	bylo…),	tehdy něco do Betléma zavedlo a oni si byli 
jistí, že když se vydají na tak dalekou cestu, nebudou toho litovat!
	 Chtěla	jsem	Vás	tímto	úryvkem	povzbudit	na	tradiční	Tříkrálovou	sbírku.	I	letos	přijdou	
za	Vámi	na	začátku	roku	2019	skupinky	dětí,	mládež,	dospělí	a	opět	proběhne	Tříkrálová	sbírka	
po	celé	ČR.	Koledníci	s	pokladničkami	šíří	dobro	po	celé	České	republice	každý	rok.	
Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 12. ledna 2019 od 13.30 hod.
Prosíme o pomoc se zajištěním vedoucích i koledníků.	Koledovat	mohou	i	předškolní	děti	v	do-
provodu	vedoucího	skupinky.	Vedoucí	skupiny	koledníků	musí	být	osoby	starší	18	let,	například	
rodiče,	někdo	blízký,	či	jakýkoli	dobrovolník.	Prosíme	ochotné	zájemce,	kteří	by	byli	ochotni	dopro-
vázet	koledníky	po	bytech	a	domech,	ať	se	nahlásí	v	Charitě	Strážnice,	protože	potřebujeme	Vaše	
osobní	údaje	na	vystavení	průkazky.	Prosíme,	nahlaste	vedoucí	skupinek	co	nejdříve.
Přihlášku	pro	koledníky	si	můžete	vyzvednout	v	charitní	prodejně	nebo	v	základních	školách	od	
prosince.	Vyplněnou	přihlášku	pak	prosíme	odevzdat	do	20.	12.	2018	ve	strážnické	charitě,	na	ul.	
Kovářská	396	nebo	přímo	koordinátorce	TK	sbírky	paní	Marii	Jurasové,	tel.	737	054	064.	
Těm,	kteří	se	k	této	službě	rozhodnou,	předáme	materiály	a	informace	týkající	se	„Tříkrálové	sbír-
ky	2019“	při	společném	setkání.	Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek 
10. 1. 2019 v 16 hodin v 1. poschodí charity.	Pokud	by	někdo	v	průběhu	sbírky	nebyl	doma	a	měl	
by	zájem	přispět	do	sbírky,	bude	již	od	pondělí	7.	1.	do	pondělí	14.	1.	2019	v	charitní	prodejně	
umístěna	kasička.
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY si	můžete	vyzvednout	v	Charitě	Strážnice,	Kovářská	396,	ve	středu	
a	ve	čtvrtek	9.	a	10.	ledna	2019	od	8.00	do	17.00	hodin.	Odměnou	pro	koledníky	bude	zdarma	
promítání	kina.	Mše sv. za koledníky a za dobrodince charity bude sloužena ve Strážnici v neděli 6. 1. 
2019 v 10.30 hod. v kostele Panny Marie. Děti mohou přijít také v tříkrálovém oblečení.
Děkujeme ještě jednou všem za ochotu a pomoc v loňském roce.	Výtěžek	loňské	sbírky	byl	roz-
dělen	a	58	%	z	vykoledované	částky	mohla	použít	Charita	Strážnice	k	podpoře	činnosti	charitních	
sociálních	služeb	a	chráněných	pracovišť,	ve	kterých	pracují	 i	osoby	se	zdravotním	postižením.	
Pro	pečovatelskou	službu	byl	pořízen	automobil	na	provoz	služby,	tentokrát	jsme	pořídili	už	ojetý,	
ale	ve	velmi	dobrém	stavu	(cca	130	tis.	Kč).	Pro	šicí	dílnu	bylo	pořízeno	nové	žehlící	zařízení	(cca	
20	tis.	Kč)	a	pro	uživatele	STD	Kotva	byla	provedena	další	rekonstrukce	objektu	–	zahradního	dom-
ku,	na	pozemku	charity,	kam	uživatelé	dochází	na	zahradní	terapii	(cca	50	tis.	Kč).		Ostatní	finance	
byly	použity	na	přímou	pomoc	sociálně	potřebným	občanům	města	Strážnice	a	spádových	obcí,	
především	rodinám,	lidem	v	nouzi,	humanitární	pomoci	při	přírodních	katastrofách	apod.	Věříme,	
že	i	letos	svou	účastí	na	tříkrálovém	koledování	předáme	lidem	ve	Strážnici	a	okolí	radostnou	zvěst	
do	jejich	domovů	a	tím	můžeme	pomoci	těm,	kteří	to	potřebují.	

Koordinátorka TKS Charity Strážnice



Svatomartinské hody 2018
Z	dálky	se	začíná	ozývat	mužský	zpěv	pomalu	nabírající	na	síle.	Před	domem	se	pomalu	
schází	sousedé	i	náhodní	návštěvníci	města.	Stojím	za	dveřmi	klidně	a	čekám	na	moment,	
kdy	si	Dominik	zatleská.	Napínám	uši,	abych	přes	uvázaný	šátek	a	rychlý	tlukot	srdce	něco	
zaslechla.	 „Pro	Tebja	milá,	pro	tvoje	 líčka,	bijú	ňa	doma,	moja	mamička…“,	 tak	zní	první	
slova	písničky,	zhluboka	se	nadechnu,	napřímím	a	pomalu	vycházím	ven…	
Letošním	Svatomartinským	hodům,	které	se	konaly	v	termínu	9.-11.	11.	2018	počasí	přálo,	
a	jak	se	říká,	tanec,	a	co	teprve	ten	folklorní,	by	měl	spojovat	a	né	rozdělovat.	Proto	bychom	
chtěli	poděkovat	nejenom	jednotlivým	souborům,	ale	celé	krojované	chase,	že	do	toho	šli	
s	námi.	Velké	díky	za	pomoc	s	organizací	patří	městu	Strážnice,	KD	Strážničan	a	naší	far-
nosti.	Děkujeme	také	všem,	kteří	svým	darem	přispěli	do	tomboly,	a	tím	akci	podpořili.	Ne-
můžeme	zapomenout	na	skvělý	hudební	doprovod,	který	zazněl	v	podání	DH	Svárovanka,	
skupiny	Jama,	CM	Krepina	a	CM	Jožky	Šťastného.	Doufám,	že	jste	si	hody	užili	tak,	 jako	
my,	už	se	těšíme	na	ty	další.	

Stárek Dominik Vajčner, stárka Zdenka Strachotová a SLPT Žerotín 
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Dětský domov Strážnice
Projekt „Laskavec“
Letošní	 listopad	 byl	 pro	 děti	
z	 Dětského	 domova	 symbolem	
laskavosti.	 V	 rámci	 projektu	
„Laskavec“	 nás	 navštívily	 děti	
z	Církevní	základní	školy	ve	Ve-
selí	 nad	Moravou,	 které	 si	 pro	
nás	připravily	zábavné	odpole-
dne	plné	her	a	úkolů.	Na	jednot-
livých	stanovištích	si	naše	děti	
mohly	 ověřit	 své	 schopnosti	
a	 dovednosti	 v	 nejrůznějších	
disciplínách,	 jako	 například	
v	chůzi	po	slepu,	ve	vědomost-
ních	kvízech	nebo	na	opičí	drá-
ze.	Setkání	bylo	obohacující	jak	
pro	 žáky	z	CZŠ,	kteří	 se	mohli	
seznámit	s	prostory	našeho	do-
můvku	i	s	tím,	jak	to	u	nás	cho-
dí,	tak	i	pro	naše	děti,	které	měly	možnost	vidět	své	vrstevníky	nezištně	konat	dobrý	skutek	pro	
někoho,	koho	předtím	vůbec	neznali.	Upřímně	doufáme,	že	se	z	této	zkušenosti	poučí	a	inspirují	
a	třeba	se	jednou	zapojí	do	podobné	činnosti.	Jsme	rádi,	že	jsme	mohli	být	součástí	tohoto	projektu	
a	věříme,	že	jsme	se	s	dětmi	z	CZŠ	nepotkali	naposled.	

Bohumila Andrýsková,vychovatelka DD Strážnice
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Ze vzpomínek Jiřího Mrenky
Jak jsme koledovali u Frolků na Dúbravce
Byl	jsem	pozván	na	pořad	věnovaný	nedožitým	osmdesátinám	našeho	primáše	Slávka	Volavého.	Pro	
mne,	jako	dlouholetého	člena	této	muziky,	to	bylo	příležitostí	k	oživení	vzpomínek	na	vzájemnou	spo-
lupráci,	která	trvala	plných	čtyřicet	let.	Jako	film	pro	pamětníky	se	mi	objevovaly	okamžiky	spojené	
s	 prvními	 krůčky	 této	muziky,	 přes	 nesčetná	 vystoupení,	 poslední	 hraní	 se	 Slávkem	ve	 Skalici,	 až	
k	poslednímu	rozloučení	nad	jeho	otevřeným	hrobem.
Jako	náhodou	se	toto	promítá	do	nastávajícího	vánočního	času	a	mně	to	nedá,	abych	si	nevzpomněl,	
jak	to	bylo	o	vánočních	svátcích	za	našich	mladých	let	a	počátků	muziky.
Už	od	samotného	jejich	vzniku	jsme	si	založili	tradici	společného	prožití	Štědrého	večera.	Nejdřív	jsme	
se	sešli	všichni	u	Volavých	s	přáním	Slávkovi	a	jeho	mamince.	Potom	jsme	vyrazili	po	všech	našich	
známých,	rodinách	muzikantů,	příznivcích	naší	muziky.	Sám	jsem	znal	známé	strážnické	vinšování,	
a	protože	se	Slávkovi	velice	líbilo,	pověřil	mne,	abych	je	všude	na	našich	„štacích“	přednášel.
Zvláště	vzpomínám	na	koledu	o	Vánocích	z	roku	1947.	Začalo	to	uvedeným	způsobem.	Sešli	jsme	se	
u	Slávka,	zazpívali	si	koledy,	ochutnali	dobroty	připravené	jeho	maminkou	a	vyrazili	do	světa.	První	za-
stávkou,	jak	místem,	tak	významem,	byla	samozřejmě	rodina	Obrtlíkových	s	Liduškou	a	následně	jsme	
zastavili	u	vánočního	stromu	republiky	na	Předměstí.	Pak	následovala	šňůra	našich	rodin	a	přátel.	
Začalo	to	koledou	před	domem,	v	průjezdu,	na	chodbě	nebo	na	dvoře	(tehdy	se	ještě	nikde	nezamyka-
lo).	Následovalo	pozvání	dovnitř,	vánoční	vinšování,	několik	koled,	pohoštění,	někdy	se	přidala	nějaká	
písnička	a	pokračovalo	se.	Stalo	se,	že	se	některým	ta	přemíra	dobrot	a	pohárků	trochu	vymkla	z	ruky,	
ale	nám	ostatním	to	nijak	nevadilo.
Tak	 to	šlo	až	do	půlnoci,	kdy	 jsme	šli	na	půlnoční.	Byli	 jsme	 totiž	skoro	všichni	členy	chrámového	
orchestru	nebo	 sboru	a	 z	 toho	vyplývala	 samozřejmá	účast	na	předvedení	 vánoční	mše	nacvičené	
ředitelem	chóru	Mališkou.
Koledy	jsme	zvládli	se	všeobecnou	a	oboustrannou	spokojeností,	ale	objevila	se	jedna	výjimka.	Došlo	
totiž	na	to,	že	se	u	Mrenků	těsně	před	Vánocemi	zabíjelo	(dokonce	dva	pašíci)	a	to	se	nemohlo	nechat	
bez	povšimnutí.	Dodržovali	jsme	totiž,	že	se	před	půlnoční	nejí	vepřové	maso,	a	tak	jsme	si	koledování	
u	nás	nechali	až	po	půlnoční.	Ještě	několik	let	poté	na	to	vzpomínal	náš	dobrý	známý	a	přítel,	člen	rodi-
ny	Nosků,	pozdější	starosta	brněnského	Slováckého	krúžku	dr.	Hejný,	který	se	tohoto	koledování	také	
zúčastnil:	„Jurko,	já	nezapomenu	na	ten	stůl	s	pecnem	podbradků,	mísu	jitrnic,	oškvarků,	pecen	chleba	
a	pořád	plný	koštéř	„ryšáku“.	Samozřejmě	nechybělo	hraní,	zpívání,	vyprávění	až	do	pozdních	(nebo	
skorých?)	hodin.	Nálada	byla	taková,	že	se	nám,	alespoň	některým,	skončit	nechtělo.	Slávek	došel	na	
nápad,	že	by	se	mělo	pokoledovat	Antošovi	Frolkovi,	našemu	známému	cimbalistovi	a	jeho	mamičce.	
Od	nápadu	k	jeho	uskutečnění	nebylo	daleko.
Byli	 jsme	 čtyři.	 Samozřejmě	Slávek,	 Janina	 Sladký,	 Franta	Můčka	 a	 klarinet	 nemohl	 chybět.	Venku	
mrzlo,	až	praštělo,	takový	holomráz.	Polní	cesta	k	„tihelni“	a	Dúbravce	byla	před	zimou	rozježděna,	
následně	zmrzla	a	chůze	po	ní	byla	strašná.	Klopýtali	jsme	po	ní,	nohy	nás	bolely,	ale	nic	jsme	nedbali.	
Na	východě	už	začínalo	svítat,	když	jsme	stanuli	u	schodků	Frolkových	domu.	Zazněla	první	koleda,	
při	které	se	ozvaly	za	dveřmi	nějaké	kroky	a	při	třetí	se	dveře	otevřely.	Za	nimi	stál	Antoš,	za	ním	jeho	
mamička	a	srdečně	nás,	zmrzlé	na	kost,	zvala	dál.	Samozřejmě	 jsem	pronesl	svůj	vinš,	následovala	
koleda	a	konečně	pozvání	do	tepla	ke	stolu.	A	to	byl	koncert	pro	mamičku.	Přinesené	jídlo,	cukroví	do-
plnil	Antoš	demižonem	vína	a	následoval	nekonečný	proud	hraní	(teď	už	doplněné	cimbálem),	zpěvu,	
vyprávění	a	zábavy	vůbec.
Úplně	nám	ušlo,	že	je	slunko	vysoko,	že	se	blíží	devátá	hodina	a	čas,	kdy	bylo	třeba	jít	na	hraní	na	
Velké	mši	vánoční	do	kostela.	Rychle	jsme	sbalili	nástroje,	rozloučili	se	s	náležitým	poděkováním	a	se	
stejnými	problémy	si	to	hnali	ke	Strážnici	a	do	kostela.	Tam	již	vládla	nervozita	z	naší	nepřítomnosti,	
jen	jsme	zasedli	k	pultům,	mše	začala.	Takže	to	nakonec	všechno	dobře	dopadlo.		                Jiří Mrenka
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František Stanislav – starosta Strážnice, poslanec, oběť nacismu
Mezi nejvýznamnější strážnické rodáky můžeme bezesporu 
zařadit osobnost Františka Stanislava, který se do historie za-
psal jako významný činovník katolických spolků, klerikální 
politik a v neposlední řadě též oběť nacistického teroru.	
Přesto	 po	 druhé	 světové	 válce	 nejevila	 vládnoucí	 garnitura	
o	prezentaci	 jeho	osudu	zájem.	Pozornosti	 se	mu	dostalo	 tepr-
ve	po	 listopadu	1989,	a	 sice	díky	 jeho	příbuzným.	Dosud	byly	
publikovány	jen	drobné	příspěvky	o	životě	a	významu	Františka	
Stanislava.	Spletitost	jeho	životních	cest	by	jistě	zasloužila	hlub-
ší	prozkoumání	a	rozpracování	životopisu	této	osobnosti	knižní	
formou.	V	letošním	roce	jsme	si	připomněli	125.	výročí	narození	
tohoto	strážnického	rodáka.
František	 Stanislav	 se	 narodil	 1.	 ledna	 1893	 jako	 prvorozený	
syn	rolníka	ve	Strážnici.	Rané	dětství	prožil	v	centru	města	na	
dnešní	Masarykově	ulici.	Větší	část	života	však	prožil	ve	stráž-
nickém	 Starém	Městě.	 Jeho	 rodina	 bydlela	 v	 domě	 č.	 248.	 Do	
obecné	 školy	 nastoupil	 pětiletý	 František	 roku	 1898.	 Řadil	 se	
mezi	úspěšné	žáky,	díky	čemuž	navázal	na	obecnou	školu	tříletou	školní	docházkou	do	měšťanské	

chlapecké	školy	ve	Strážnici.	Jednalo	se	o	vůbec	
první	měšťanskou	školu	s	českou	vyučovací	řečí	
v	hodonínském	okrese.	František	ji	navštěvoval	
od	roku	1903	do	roku	1906.	Vynikal	v	nábožen-
ství	a	prokázal	talent	v	kreslení	a	zpěvu.	Po	ab-
solvování	školní	docházky	se	František	Stanislav	
plně	zapojil	do	práce	na	rodinném	hospodářství.	
To	 se	 skládalo	 z	 dvou	 až	 tří	 hektarů	 polností.	
Vystřídal	však	 i	vícero	pracovních	postů	mimo	
rodinný	grunt.
Osobnost	 Františka	 Stanislava	 jistě	 formoval	
fakt,	že	vyrůstal	v	katolickém	prostředí.	Katolic-
ká	víra	a	neutuchající	obětavá	aktivita	ve	 spol-
kovém	 životě	 se	 v	 roce	 1907	 stala	 podkladem	
zvolení	 čtrnáctiletého	 Františka	 Stanislava	 do	
čela	 Sdružení	 katolické	 Omladiny	 ve	 Strážnici.	
V	 tomto	 spolku	 se	 propracoval	 na	 oblíbeného	
řečníka.	Svými	projevy	se	prezentoval	například	
při	 slavnostním	 otevírání	 Lidového	 domu	 ve	
Strážnici	 nebo	 v	 roce	 1912	 na	 sv.	 Hostýně	 při	
korunovaci	 Matky	 Boží	 svatohostýnské.	 Ve	 20	
letech	již	vykonával	funkci	okresního	předsedy	
katolické	 Omladiny	 a	 stal	 se	 i	 zemským	 pra-
porečníkem.	 Důležitou	 osobou	 pro	 rozvoj	 jeho	
spolkové	 a	 politické	 kariéry	 byl	 katolický	 kněz	
Antonín	Cyril	Stojan.
Ještě	před	vypuknutím	první	světové	války	(nej-
spíš	v	roce	1914)	se	citově	sblížil	se	svou	budou-
cí	manželkou	Kateřinou,	rozenou	Stanislavovou.	
Po	 vzplanutí	 světového	 konfliktu	 narukoval	

František Stanislav se svou pozdější manželkou 
Kateřinou v době před vypuknutím první světové 
války
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v	řadách	rakousko-uherské	armády	na	východní	frontu,	kde	
upadl	1.	listopadu	1914	do	ruského	zajetí.	Podle	vzpomínek	
jeho	spolubojovníků,	se	kterými	strávil	čas	v	zajateckých	tá-
borech,	se	stavěl	skepticky	k	hnutí	za	samostatnost	českého	
(československého)	státu	a	odmítl	se	přihlásit	do	tzv.	čs.	legií.	
Podle	záznamů	ve	Skácelově	kronice	si	dokonce	vedl	soupisy	
krajanů,	kteří	se	přihlásili	do	čs.	legií.	Tento	chtěl	předat	ra-
kouské	správě,	k	čemuž	však	nedošlo.	V	zajetí	strávil	dlouhé	
roky	strádání	a	samoty,	není	tedy	divu,	že	se	sblížil	s	jednou	
z	místních	dívek.	Situace	v	Rusku	byla	velmi	komplikovaná.	
Teprve	po	skončení	války	se	navrátil	do	vlasti.	Záhy	se	oženil	
s	Kateřinou	Stanislavovou	a	navázal	na	svou	předválečnou	
politickou	a	spolkovou	činnost.
Svou	meziválečnou	politickou	kariéru	spojil	Stanislav	s	Čes-
koslovenskou	stranou	lidovou	vzniklou	v	roce	1919	slouče-
ním	 stávajících	 českých	 klerikálních	 stran	 v	 ČSR.	 Za	 tuto	
stranu	úspěšně	kandidoval	v	roce	1925	do	Poslanecké	sně-
movny	Národního	 shromáždění.	 Poslanecký	mandát	 vyko-
nával	od	roku	1925	do	roku	1929	a	obhájil	ho	i	ve	druhém	
funkčním	 období	 (1929–1935)	 a	 třetím	 funkčním	 období	
(1935–1939).	Aktivně	působil	v	zahraničním,	zemědělském,	
živnostenském,	 zdravotním	 a	 zásobovacím	 výboru	 sně-
movny.	František	Stanislav	 se	věnoval	 i	 lokální	politice.	Ve	
Strážnici	úspěšně	kandidoval	v	roce	1932	na	post	starosty.	
Projevil	 se	 jako	 velmi	 zdatný	 organizátor	 loajální	 myšlen-
kám	republiky.	Zasloužil	se	o	stavbu	živnostenské	školy,	budovy	okresních	úřadů	(dnešní	budova	
pošty),	 vydláždění	Masarykovy	ulice	nebo	vybudování	 kanalizace.	Přes	 svou	výše	naznačenou	
politickou	orientaci	se	zasadil	o	zbudování	památníku	T.	G.	Masaryka	a	obětí	první	světové	války.
Po	okupaci	českých	zemí	v	březnu	1939	a	vzniku	protektorátu	se	František	Stanislav	stal	nepoho-
dlným.	Gestapo	jej	v	září	1939	zatklo	jako	tzv.	rukojmí.	Záhy	jej	sice	propustilo,	ale	v	říjnu	1940	
byl	zadržen	podruhé,	a	to	v	Hodoníně	na	schůzi	o	vypsání	povinných	dodávek	zemědělských	pro-
duktů	pro	německou	říši.	Záminkou	se	gestapu	stalo	odpírání	odvodu	těchto	dodávek.	Stanislava	
nejprve	převezli	do	Uherského	Hradiště	a	následně	do	Brna.	Odtud	byl	v	únoru	1941	odtransporto-
ván	do	koncentračního	tábora	v	Osvětimi,	kde	zemřel	na	následky	týrání	23.	července	téhož	roku.	
Když	se	této	osobnosti	dlouhá	léta	nedostávalo	pozornosti,	věnujme	Františku	Stanislavovi	tichou	
vzpomínku	alespoň	dnes.

Lukáš Lexa
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František Stanislav ve strážnickém 
kroji
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Vzpomínka na Jarku Vrbovou (1938–2018)
K	 citelným	 ztrátám	 z	 okruhu	 strážnického	 folklorního	 společenství	
přibyla	v	tomto	roce	také	Jarmila	Vrbová,	s	níž	jsme	se	naposledy	roz-
loučili	dne	20.	října	2018	na	místním	hřbitově.	
Narodila	se	5.	února	1938	ve	Strážnici,	její	otec	pracoval	jako	úředník	
u	židovského	podnikatele	Siebenscheina	na	náměstí,	kde	rodina	také	
bydlela,	a	příležitostně	provozoval	v	městě	a	okolí	taxikářskou	službu.	
Po	ukončení	základní	docházky	absolvovala	ekonomickou	školu	a	pak	
až	do	důchodového	věku	pracovala	v	podniku	Šohaj.
Mnohostranná	byla	společenská	činnost	Jarky	Vrbové.	Od	mládí	byla	
členkou	Sokola	a	po	jeho	zrušení	navazující	tělocvičné	jednoty	Jiskra.	
Spolu	 s	 jinými	 ženami	 se	 věnovala	 nácviku	 celostátních	 spartakiád	
a	jako	cvičitelka	pečovala	o	sportovní	rozvoj	mladších	generací.	K	je-
jím	dalším	velkým	zálibám	patřilo	ochotnické	divadlo.	Místní	ochotníci	
vytvořili	 sdružení,	 v	 němž	 účinkovala	 nejprve	 jako	 řadová	 herečka,	
později	převzala	vedení	a	působila	v	roli	režisérky.	Pod	jejím	vedením	ochotníci	nastudovali	řadu	
oblíbených	her,	jejichž	premiéry	byly	sledovány	s	velkou	účastí	diváků.
Široký	okruh	zájmové	činnosti	představovaly	folklorní	aktivity.	Po	založení	souboru	Danaj	se	vřa-
dila	do	jeho	taneční	složky	a	později	zastávala	i	organizační	funkci.	Od	roku	1958	působila	jako	
konferenciérka	při	pořadech	muziky	Slávka	Volavého.	Při	příležitosti	Krajské	zemědělské	výstavy	
v	roce	1965	uvedla	muzika	pořad	„Přípitek	na	uvítanou“,	který	uváděla	konferenciérská	dvojice	
Jarka	Vrbová	a	František	Píža.	Tento	folklorní	pořad	byl	pak	s	obměnami	uváděn	i	v	dalších	le-
tech	a	dvojice	konferenciérů	pravidelně	účinkovala	i	při	jiných	kulturních	a	společenských	akcích	
v	městě.	Starší	generace	mají	jejich	působení	ještě	v	živé	paměti.	Jarka	konferovala	i	některé	pořa-
dy	Mezinárodního	folklorního	festivalu.
Jarku	Vrbovou	jsme	vždy	pokládali	za	neodmyslitelnou	součást	strážnického	kulturního	a	spole-
čenského	života,	svým	působením	podstatně	přispívala	k	jeho	pestrosti	a	vysoké	úrovni.	Také	její	
vystupování	bylo	důstojné	a	dokonalé,	stejně	jako	její	spisovný	jazyk	a	dramatický	přednes.	Folklor	
se	stal	její	celoživotní	zálibou,	pravidelně	jsme	ji	vídali	jako	divačku	na	všech	folklorních	pořadech.	
Ale	život	běží	dál,	zasloužilí	aktivisté	odcházejí	a	místo	nich	nastupují	mladé	generace.
Také	 Jarka	Vrbová	 zanechala	 nesmazatelnou	 stopu	 v	 dějinách	 strážnického	 folklorního	 života.	
Čest	její	památce!	 	 	 	 	 	 	 	 				Jiří Pajer

Farnost Strážnice
Opět	jsou	tady	prosincové	adventní	a	vánoční	dny.	I	když	se	těšíme	na	vánoční	oslavy,	tak	si	zá-
roveň	dobře	uvědomujeme,	že	musíme	projít	obdobím	příprav,	nákupů,	úklidů,	besídek,	koncertů	
apod.	Najednou	vnímáme,	jak	náročný	a	unavující	může	být	adventní	a	vánoční	čas.	Proto	kaž-
dému	z	vás	přeji:	alespoň	chvilku	klidu	v	rodinném	kruhu;	klidného	času	na	setkání	s	člověkem,	
kterého	jste	už	dlouho	neviděli;	s	lidmi,	kterým	dlužíte	slovo	poděkování.	Vždyť	o	tom	jsou	Vánoce	
–	svátky	blízkosti	a	setkání:	Bůh	chce	nám	být	tak	nablízku,	že	se	stal	jedním	z	nás	–	člověkem!	
A	věř	mi,	milý	čtenáři,	že	neuděláš	nic	špatného,	pokud	vynecháš	nějaký	ten	vánoční	film	nebo	
důsledný	předvánoční	úklid,	pokud	tento	čas	věnuješ	osobnímu	setkání	s	druhým	člověkem!	
Budu	rád,	když	vás	budu	moci	uvítat	u strážnické fary v sobotu 22. prosince v 18 hod. na spo-
lečném koledování a rozsvícení vánočního stromu. 
Každému	z	vás	přeji	klidné	adventní	a	vánoční	dny,	radostný	vstup	do	nového	roku	2019	a	zároveň	
jménem	strážnické	komunity	piaristů	chci	poděkovat	za	celoroční	spolupráci,	dobré	slovo	a	pomoc	
–	Pán	Bůh	zaplať!

Lukasz Karpinski, rektor piaristů a strážnický farář
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Rozloučení s profesorkou Marií Janálovou
Ve	čtvrtek	15.	listopadu	2018	zemřela	ve	věku	94	let	dlouhole-
tá	profesorka	strážnického	gymnázia	Marie	Janálová.

Narodila	se	ve	Strážnici	15.	ledna	1924	jako	Marie	Kovářová.	
Rodina	tehdy	bydlela	v	Panské	ulici	v	domě,	kde	je	dnes	dro-
gerie,	Kovářovi	zde	provozovali	obchod	se	smíšeným	zbožím.		
Později	koupili	ve	zchátralém	stavu	dům	na	náměstí	Svobody,	
který	opravili.	Marie	Kovářová	studovala	v	letech	1936–1943	
na	strážnickém	gymnáziu	ve	třídě	profesora	Ferdinanda	Žůr-
ka,	a	v	květnu	1943	maturovala.	Protože	v	roce	1939	byly	uza-
vřeny	vysoké	školy,	v	dalším	studiu	mohla	pokračovat	až	po	
válce.	Byla	nadaná	na	jazyky,	proto	začala	v	roce	1945	studo-
vat	angličtinu	a	francouzštinu	na	Filozofické	fakultě	Univerzity	
Karlovy	v	Praze,	od	roku	1946	pokračovala	ve	studiu	na	Filo-
zofické	fakultě	Masarykovy	univerzity	v	Brně.	Studia	ukončila	
roku	1948.	Ovládala	také	dobře	němčinu,	a	protože	se	po	válce	
začala	na	školách	vyučovat	ruština,	vystudovala	později	ještě	
tento	jazyk.	Na	své	první	učitelské	místo	nastoupila	do	gym-
názium	v	Holešově.	Pracovala	zde	od	1.	září	1948	do	července	
1951.	Během	zdejšího	pobytu	se	seznámila	s	profesorem	Rudolfem	Janálem	(1921-2014),	který	
učil	češtinu,	latinu	a	dějepis	na	gymnáziu	v	Kroměříži.	Pocházel	z	Čelechovic	na	Hané.	V	červnu	
1951	se	za	Rudolfa	Janála	v	Olomouci	provdala.	S	manželem	se	vrátila	do	domu	svých	rodičů	ve	
Strážnici	a	v	září	1951	nastoupila	do	strážnického	gymnázia.	Učila	zde	32	let	až	do	odchodu	do	
starobního	důchodu	v	roce	1983.	

Jejich	manželství	zůstalo	bezdětné,	proto	oba	zasvětili	celý	život	studentům	a	poznávání	cizích	
zemí,	což	jim	umožnila	znalost	mnoha	jazyků	-	angličtiny,	němčiny,	francouzštiny,	italštiny,	řečtiny,	
latiny	a	ruštiny.	V	roce	2011	s	manželem	oslavila	diamantovou	svatbu	–	60	let	společného	života.	
Oslavili	spolu	ještě	krásné	90.	narozeniny,	profesor	Rudolf	Janál	v	roce	2011	a	v	roce	2014	profe-
sorka	Marie	Janálová.	S	manželem	strávila	dlouhý	a	naplněný	život.	Rudolf	Janál	v	roce	2014	ze-

mřel	a	15.	listopadu	2018	
ho	následovala	jeho	man-
želka.	 Profesorka	 Marie	
Janálová	 zanechala	 na	
strážnickém	 gymnáziu	
výraznou	stopu,	učila	zde	
stovky	studentů,	v	jejichž	
vzpomínkách	 zůstane	
navždy	 elegantní	 dámou	
plnou	energie	a	elánu.

Ludmila Mrkvová

Na maturitním tablu 
se svojí první třídou na 
strážnickém gymnáziu 
v roce 1953
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ST 5. 12.  MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
 pro neregistrované hráče
	 Kde: sportovní	hala	TJ	Jiskra	Strážnice
	 Začátek	v	16	hodin. Startovné 30	Kč
	 Kategorie: 4.–5.	třída.,	6.–7.	třída.,	8.–9.	třída
 Pálka a sportovní obuv jsou podmínkou soutěže.
	 Vedoucí akce: Marie	Knitlová	tel.	739	354	587

PÁ 14. 12.  DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – šperky z filcu a korálků k Vánocům.
	 Kde:	keramická	dílna	DDM	v	16	hodin	
	 Vstupné: 40 Kč + spotřebovaný materiál
	 Vedoucí akce: Marie	Flašarová	tel.	731	116	083

SO 15. 12. O PUTOVNÍ POHÁR DDM STRÁŽNICE – VI. ročník turnaje v miniházené																			
	 Kategorie: ročník 2008 a mladší
	 Kde: tělocvična	ZŠ	Školní	začátek:	v	9.00	hodin
	 Možnost	zakoupení	občerstvení.	VSTUP	ZDARMA
	 Vedoucí akce: Marie	Knitlová,	mobil	739	354	587		

ÚT 18. 12.   VÁNOČNÍ BESÍDKA – Vánoce, Vánoce přicházejí…
 Vystoupení dětí ze zájmových kroužků DDM.
 Jako hosté vystoupí dětský folklórní soubor Danájek.
	 Kdy: pondělí 18. prosince. Kde: tělocvična Domečku 
 Začátek v 17 hodin. Vstupné dobrovolné
 Vedoucí akce: Marie	Knitlová

Krásné prožití vánočních svátků
hodně štěstí, zdraví a pohody 

v novém roce 2019 – všem dětem, svým
přátelům, sponzorům, spolupracovníkům

a všem lidem dobré vůle
přejí pracovníci Domečku

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019
SO	6.	1.	 GRAND	PRIX		2019	-	závody	RC	autíček
ČT	17.	1.	 KERAMIKA	PRO	DOSPĚLÉ
SO	19.	1.	 KARNEVAL	NA	DOMEČKU	S	PEPÍNOU	A	AMINOU	–	pro	děti	do	10	let
NE	20.	1.	 STRÁŽNICKÉ	POJEŽDĚNÍ
SO	26.	1.	 PLES	DOMEČKU

BLIŽŠÍ INFORMACE O LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE NA NAŠICH

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz  e-mail: ddm.straznice@gmail.com
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Rodinné centrum Strážnice
OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA PROSINEC
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK 
Mamky	i	tatínci,	těšíme	se	na	Vás	a	Vaše	děti	
ve	středu	a	v	pátek	od	9	do	12	h
Hrátky s batolátky	–	čtvrtek	od	10	h	(info	skupina	na	FB)
PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ	pro	jednotlivé	páry	nebo	skupin-
ku	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

Všem dětem!

SVATÝ MIKULÁŠ
navštíví naše město i se svým nebeským doprovodem v neděli 

9. 12. 2018
Jeho kočár vyjede od Skalické brány v 16.00 hod. a po projížďce 

městem zamíří na ZAHRADU U SV. MARTINA, kde se asi 
v 17.15 hod. setká s dětmi.

ADVENTNÍ MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY
čtvrtek 6. prosince od 16 hod.

-	výroba	šperků			-	dekorací			-	vánočních	ozdůbek
Klubovna	Rodinného	centra.

Příspěvek	30	Kč	+	spotřebovaný	materiál

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA:

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
 V KOSTELE SV. MARTINA

od pátku 7. 12. 2018 do neděle 16. 12. 2018 v čase 17–19 hod.
Můžete-li poskytnout své domácí betlémy k výstavě, prosím kontaktujte osobně 

nebo telefonicky 603 240 533 B. Bučkovou
DĚKUJEME!
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Ze školství

Úspěšný stolní tenis   Opavská Denisa, Angerová Kateřina, Falešníková Tereza
Dne	24.	října	se	vydali	ti	nejlepší	z	nejlepších	sportovců	naší	školy	na	okresní	kolo	turnaje	ve	stol-
ním	tenise,	které	se	uskutečnilo	v	Hodoníně.	Po	příjezdu	jsme	se	rozdělili	na	dvě	družstva	–	regis-
trovaní	hráči	ze	sportovních	oddílů	a	neregistrovaní	hráči.	Registrovaní	tenisté	odešli	s	p.	učitelem	
Spazierem	do	sportovní	haly,	neregistrova-
né	 hráče	 doprovodil	 pan	 učitel	 Machálek	
do	haly	na	Lipové	aleji.	Naši	nejlepší	hráči	
O.	Pukl,	M.	Bureš	a	D.	Vajčner	(družstvo	A)	
ve	své	kategorii	neměli	konkurenci	a	obhá-
jili	 tak	své	 loňské	vítězství.	Díky	 tomu,	 že	
skončili	na	prvním	místě,	postoupili	až	do	
krajského	kola,	 kde	 vybojovali	 výborné	3.	
místo.	Náš	druhý	 tým,	který	 tvořili	P.	Slá-
ma,	R.	Kráčal	 a	O.	 Studnička	 (družstvo	B)	
se	nakonec	umístil	na	2.	příčce	okresního	
kola.	Družstvo	neregistrovaných	hráček	se	
skládalo	z	holek:	K.	Angerová,	T.	Falešníko-
vá,	D.	Opavská	 a	L.	Hoňková.	Náš	 tým	 se	
po	 napínavém	 průběhu	 turnaje	 nakonec	
umístil	 na	 3.	místě	 ve	 své	 kategorii.	 Celý	
turnaj	 hodnotíme	 kladně,	moc	 jsme	 si	 ho	
užili	a	těšíme	se	na	další	sportovní	soutěže.

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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Oslavili jsme sté narozeniny republiky		 	 	 										Jiří Machálek
V	pátek	26.	října	jsme	si	v	naší	škole	připomněli	význačný	mezník	v	historii	naší	země	–	100	let	od	
vzniku	Československa.	Toto	kulaté	historické	výročí	se	stalo	podnětem	pro	uskutečnění	vzpomín-
kové	akce.	Slavnostní	shromáždění,	na	němž	se	sešli	žáci	I.	i	II.	stupně	se	svými	pedagogy,	proběhlo	
ve	školní	tělocvičně.	Ředitel	školy	Petr	Tomeček	ve	svém	projevu	přítomné	seznámil	s	historickými	
okolnostmi	 vzniku	 Československa	 a	 jeho	 významnými	 osobnostmi,	 dále	 zdůraznil	 aktuálnost	
a	trvalou	platnost	tradic	a	principů	naší	první	republiky.	Jako	připomenutí	toho,	že	Československo	
bylo	společným	státem	Čechů	a	Slováků,	zazněly	v	průběhu	slavnosti	obě	části	původní	českoslo-
venské	hymny.	Toto	slavnost-
ní	 shromáždění	 však	 nebylo	
jedinou	 akcí	 zaměřenou	 na	
aktuální	 výročí.	 V	 třídách	 I.	
stupně	školy	v	říjnu	probíhala	
projektová	 výuka,	 během	níž	
děti	poznávaly	a	zpracovávaly	
témata	o	životě	v	době	vzniku	
našeho	 samostatného	 státu.	
Výsledky	 své	 úspěšné	 bada-
telské	práce	pak	žáci	prezen-
tovali	 na	 vystavených	 plaká-
tech,	výkresech	a	projektech.	

Podzimní akce ve školní družině   	 								Hana Hatalová
V	úterý	30.	října	proběhla	v	naší	družince	podzimní	dílna,	které	
se	zúčastnilo	30	dětí.	Během	dopoledního	vyrábění	u	nás	pano-
vala	skvělá	nálada.	Děti	si	vyrobily	ježečky,	podzimní	stromy	a	vě-
nečky,	dýně,	sovičky,	obrázky	z	přírodnin	a	jiné	dekorace.	Všichni	
pracovali	s	nadšením,	a	svými	výrobky	potěšili	své	blízké.	
Druhou	 podzimní	
akcí	 byla	 Halloween-
ská	 párty,	 která	 se	
uskutečnila	 následu-
jícího	dne.	Celý	měsíc	

se	v	naší	družince	nesl	 ve	 znamení	duchů	a	 strašidel	
a	jako	mávnutím	kouzelného	proutku	se	děti	proměni-
ly	v	malé	čarodějnice,	kostlivce,	duchy	a	jiná	stvoření.
Halloweenské	odpoledne	bylo	plné	soutěží,	her	a	tance.	
Na	závěr	jsme	si	pochutnali	na	speciálních	dobrotách,	
za	které	srdečně	děkujeme	našim	maminkám.

Poděkování za podporu školy	 	 	 	 	 											Petr Tomeček
V	rámci	soutěže	Top	třída	bylo	v	říjnu	a	 listopadu	nasbíráno	více	než	10	tun	papíru	a	 lepenky	
a	téměř	180	kg	hliníku.	Z	tohoto	důvodu	bych	chtěl	poděkovat	všem	dospělým,	kteří	se	jakýmkoliv	
způsobem	na	tomto	sběru	podíleli,	a	také	rodičovskému	spolku	OSMA,	z.	s.	za	dobrou	spolupráci	
s	naší	školou,	která	nám	pomůže	v	realizaci	plánů	na	zlepšení	podmínek	pro	výuku	a	vzdělávání	
žáků.	Nejlepším	sběračům	tímto	blahopřeji	a	děkuji,	že	se	zapojili	do	ekologického	snažení	naší	
školy,	stejně	jako	všem	zapojeným	zaměstnancům	školy.	Další	sběry	plánujeme	na	počátek	roku	
2019.



12/201824

Drakiáda                Jana Klimková
Podzim	je	neodmyslitelně	spjat	s	pouštěním	draků,	a	tak	se	
nad	strážnickými	loukami	8.	11.	2018	vzneslo	okolo	20	dra-
ků	různých	tvarů	a	barev.	Hezčí	počasí	si	družinová	výprava	
ani	nemohla	přát.	Za	jemného	větru	a	rychlých	nohou	se	dra-
ci	rychle	vznesli.	Někteří	zpočátku	se	svým	drakem	trochu	
bojovali,	ale	hbité	pomocnice	z	8.	tříd	dětem	přispěchaly	na	
pomoc.	Nastala	práce	poroty	a	fotografky	Elišky	Š.	z	8	třídy.	
A	bylo	opravdu	co	hodnotit,	protože	někteří	draci	byli	hodně	
vysoko.
Také	účast	rodičů	byla	velice	příjemná	a	potěšila	nás.	Mys-
lím,	že	pro	každého	je	občas	příjemné	se	vrátit	zpět	do	dět-
ských	let.	Naběhaní,	unavení	a	dostatečně	nabažení	jsme	se	
spokojeně	vraceli	ke	škole.

Exkurze do Brna 	 	 	 	 	 	 		Viola Dušková, 4. A 
Ve	čtvrtek	18.10.	jsme	se	setkali	spo-
lečně	s	pátou	třídou	na	školním	dvo-
ře.	 Čekali	 jsme	 na	 autobus.	 Strašně	
jsme	se	těšili.	Potom	jsme	nastoupili	
do	 autobusu,	 začali	 jsme	 si	 povídat	
a	svačit.	Všichni	se	těšili	stejně	jako	
já.	Přijeli	 jsme	do	Planetária	a	poví-
dali	jsme	si	o	naší	galaxii.	Bylo	to	moc	
hezké.	Potom	jsme	šli	do	Technické-
ho	muzea.	Tam	byly	motorky,	letadla	
a	 auta.	 Šli	 jsme	do	 technické	herny,	
kde	byly	různé	fyzikální	pokusy.	Co	
nás	 čekalo	 potom?	No	přece	Antro-
pos	a	obrovský	mamut.	Povídali	jsme	
si	o	pravěku.	Pak	jsme	nastoupili	do	
autobusu	a	frčeli	jsme	zpátky	domů.	
No	a	zážitky?	Podle	mě	to	bylo	super.	
Tento	výlet	hodnotím	10	bodů	z	10.

Sportujeme                 Renata Lanová
Stolní tenis
Okresní	kolo	žactva	v	Hodoníně	by	se	neobešlo	bez	naší	účasti.	Mladším	žákům	se	zadařilo	a	získali	
druhé	místo.	Složení	družstva	Ondra	Janás,	David	Hrachovský	a	Vojta	Kotek.
Vítězní plavci 
Okresní	kolo	v	plaveckých	soutěžích	bylo	pro	naši	školu	velmi	úspěšné.	Družstvo	starších	žáků	zví-
tězilo	a	postoupilo	do	krajského	kola.	Družstvo	děvčat	z	1.	stupně	získalo	3.	místo.	Vítězná	sestava:	
Matěj	Šuráň,	Adam	Plaširyba,	Michal	Šimoník,	David	Salčák.	Družstvo	dívek:	Tereza	Křížová,	Eliška	
Zábojníková,	Veronika	Křížová	a	Nikola	Motyčková.

Základní škola Školní Strážnice 
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Oslavy 100. výročí vzniku ČSR                           Lucie Kardošová
V	posledních	dnech	prožívala	celá	země	oslavy	100	let	od	založení	repub-
liky.	Ani	žáci	6.	B		ZŠ	Školní	ve	Strážnici	nezaháleli	a	vymysleli,	jak	si	toto	
významné	jubileum	připomenout.
Jako	první	se	na	stěně	školní	chodby	objevil	obrovský	strom	se	stovkou	
lipových	 lístků	v	národních	barvách	spolu	s	významnou	osobností	naší	
republiky.	Nenechali	se	zahanbit	ani	ostatní	žáci	naší	školy	a	v	hodinách	
výchovy	k	občanství	se	tímto	významných	jubileem	zabývali	formou	růz-
ných	projektů	a	prací.
V	pátek	26.	října	se	pak	celá	škola	pokusila	vytvořit	živý	obraz	české	vlaj-
ky.	Kdo	mohl,	přišel	hned	ráno	oblečen	v	předem	určené	barvě	české	vlaj-
ky.	Na	chodbách	se	to	hemžilo	červenými	tričky,	bílými	košilemi	a	modrý-
mi	mikinami.	Velmi	potěšující	bylo	to,	že	se	do	akce	zapojili	všichni.	Pak	už	
si	stačilo	stoupnout	na	správné	místo	a	živá	vlajka	se	mohla	rozvlnit.	Tak	vyvrcholily	oslavy	100	let	
od	založení	republiky.	Jak	se	fotografie	povedla,	posuďte	sami.	Díky	všem	za	spolupráci.

Švýcarsko 2018
V	 sobotu	 večer	 3.	 listopadu	 se	 vydalo	 19	 žáků	
z	tříd	kvinta	a	2.	A	společně	s	naším	učitelským	
doprovodem	J.	W.	Jongepierem	a	M.	Jamným	na	
první	část	výměnného	programu	českých	a	švý-
carských	studentů.
Naše	cesta	vlakem	a	autobusem	trvala	celou	noc	
a	do	městečka	Andelfingen,	kde	se	nachází	naše	
partnerská	 Sekundarschule,	 jsme	 dorazili	 v	 ne-
děli	kolem	10	hod.	dopoledne.	Na	nástupišti	na	
nás	čekalo	krásné	přivítání	–	studenti	si	s	sebou	
vzali	 švýcarské	 vlajky	 a	 klasické	 alpské	 zvony.	

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Seznámili	 jsme	 se	 a	 ná-
sledně	 odjeli	 každý	 ke	
svým	rodinám,	kde	jsme	
strávili	zbytek	dne.	
Celý	 týden	 byl	 ve	 zna-
mení	 poznávání	 našich	
švýcarských	 kamarádů,	
přírody	 i	 různých	 kul-
turních	 rozdílů.	 V	 pon-
dělí	 jsme	 se	 setkali	 ve	
škole	 a	 pak	 šli	 na	 ofici-
ální	 přivítání	 zástupců	
města	v	místním	zámeč-
ku.	 V	 rámci	 krásných	
výletů	jsme	viděli	 impo-
zantní	 vodopád	 Rhein-
fall	 u	 města	 Schaffhau-
sen.	Navštívili	jsme	také	
továrnu	 na	 čokoládu,	
kde	jsme	si	oblíbili	hlav-
ně	 ochutnávku	 a	 taky	
výrobu	a	dekorování	vlastní	čokoládové	tabulky.	Odpoledne	nás	čekal	kurz	jódlování	a	následné	
vystoupení	na	náměstí	města	Appenzell.
Další	den	proběhla	prohlídka	Curychu,	kde	jsme	se	v	menších	skupinkách	zapojili	do	hry	Foxtrail,	
což	je	jakási	městská	pokladovka.	V	městě	Luzern	jsme	zhlédli	legendární	Löwendenkmal,	muze-
um	ledovců	a	nejstarší	dřevěný	most	Evropy	–	Kapellbrücke.	
Po	výjezdu	zubačkou	jsme	si	užili	krásný	výhled	na	hory	z	vrcholu	Pilatus	(2128	m).	
Páteční	dopoledne	nám	Švýcaři	připravili	vědomostní	kvíz	a	volejbalový	zápas	v	prostorách	An-
delfingské	školy.	Večer	byla	pro	nás,	naše	partnery	a	jejich	(ten	týden	i	naše)	rodiče	připravena	
klasická	 večeře	 plná	 výborných	 specialit.	 Zde	 jsme	měli	možnost	 ukázat,	 co	 jsme	 se	 za	 týden	
naučili	–	společně	jsme	zpívali	Holku	modrookou	a	jednu	švýcarskou	písničku.	Víkend	již	byl	bez	

programu,	a	tak	jsme	ho	strávili	
s	rodinami	a	kamarády.	
V	 neděli	 večer	 jsme	 se	 znovu	
sešli	na	vlakovém	nádraží	v	An-
delfingenu	 a	 vzpomínali,	 jak	
jsme	byli	na	začátku	týdne	ner-
vózní,	jak	hezký	a	pestrý	týden	
jsme	prožili.	Loučení	bylo	těžké.
Moc	 děkujeme	 všem	 –	 vedení	
škol,	učitelům	i	 rodinám	za	 tý-
den,	z	kterého	si	odnášíme	lepší	
znalost	a	komunikaci	 v	anglič-
tině,	spoustu	zkušeností	i	nové	
přátele,	 na	 které	 už	 se	 těšíme	
v	dubnu	zase	v	naší	zemi.
Magdalena Lžičařová (kvinta)



12/2018 27

Studenti na odborné exkurzi v Paříži 
Metropole	Paříž	není	pouze	významným	centrem	módy,	gastronomie	a	kultury,	ale	rovněž	prostře-
dím,	kde	se	odehrává	jeden	z	nejprestižnějších	a	nejstarších	autosalonů	světa.	
Jeho	tradice	sahá	do	předminulého	století	–	první	ročník	proběhl	již	v	roce	1898.	Autosalon	se	stal	
také	jedním	z	cílů	cesty,	kterou	v	říjnu	tohoto	roku	podnikli	studenti	technických	oborů	Střední	ško-
ly	Strážnice	–	Strojírenství	a	Technického	lycea.	Jeho	letošní	podoba	se	nesla	ve	znamení	hybridity	
–	k	vidění	tak	byla	například	plně	elektrizovaná	vozidla	s	autonomním	řízením,	velkou	pozornost	
věnovali	výrobci	zejména	aktivní	a	pasivní	bezpečnostní	konstrukci.	Mezi	vystavenými	vozy	tra-
dičně	nechyběla	ani	Škoda	Auto	–	letos	zastoupená	studií	Vision	RS,	naznačující	v	mnohém	podobu	
nového	Rapidu,	který	by	se	měl	objevit	v	říjnu	2019.	
Vozy	Škoda	patří	v	západní	Evropě	k	velmi	oblíbeným,	vyhledávaná	je	jejich	kvalita,	design	
a	užitkové	vlastnosti,	ve	Francii	automobilová	společnost	řadu	let	sponzoruje	například	cyklistický	
etapový	závod	Tour	de	France,	který	tradičně	probíhá	v	červenci	a	jehož	21.	etapa	končí	v	Paříži.		
Také	v	současných	ulicích	města	si	mohli	studenti	povšimnout	vozů	Škoda	Superb	třetí	generace,	
sloužících	zejména	jako	vozy	TAXI	služby.	Studenti	dále	viděli	proslulé	památky	Paříže.	Nechybělo	
náměstí	Bastily,	kde	stálo	v	minulosti	slavné	vězení	dobyté	v	počátcích	Velké	francouzské	revoluce,	
Velký	vítězný	oblouk	na	Champs-Élysées,	postavený	v	období	vlády	Napoleona	I.,	do	něhož	ústí	dva-
náct	ulic,	centrum	současného	umění	Centre	Geoge	Pompidou	a	baziliku	Notre	Dame.	Nechyběla	
Eiffelova	věž,	královský	palác	Versailles,	Luxemburský	palác	anebo	slavná	umělecká	Latinská	čtvrť.	
Atmosféricky	studijní	pobyt	čtyřiceti	šesti	studentů	zakončila	večerní	plavba	po	Seině.		

Studenti na exkurzi designu v Salzburgu
	V	říjnu	se	studenti	interiérové	tvorby	a	uměleckých	oborů	Střední	školy	Strážnice	zúčastnili	od-
borné	exkurze	v	rakouském	Salzburgu.	Cílem	exkurze	byla	návštěva	výrobce	plochých	materiálů	
–	podlah	a	kuchyňských	desek	společnosti	KAINDL.	Její	vedení	připravilo	pro	studenty	bohatý	

Střední škola Strážnice
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program.	 Jeho	 součástí	 byla	 prohlídka	 areálu	 firmy	 a	 přednáška	 týkající	 se	 práce	 jednotlivých	
odvětví,	od	návrhu	po	samotnou	realizaci	produktů.	Studenti	si	tak	mohli	prohlédnout	a	seznámit	
se	s	postupy,	které	se	v	některých	aspektech	liší	od	praktik	výrobců	českých.	Součástí	prohlídky	
byl	také	raut	a	prostor	pro	dotazy.	Ve	zbývající	časové	dotaci	exkurze	studenti	navštívili	Muzeum	
moderního	 umění	 a	 podívali	 se	 také	 do	 historického	 centra	města.	 Neopomněli	 si	 prohlédnout	
dům	slavného	hudebního	skladatele	Wolfganga	Amadea	Mozarta,	který	se	ve	městě	narodil.	Plni	
dojmů	a	nové	inspirace,	jež	se	jistě	promítne	do	dalších	studijních	projektů,	se	účastníci	exkurze	se	
Salzburgem	rozloučili.	

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.



Základní umělecká škola Strážnice
Pozvánka na adventní koncert

Žáci	a	pedagogové	Základní	umělecké	školy	ve	Strážnici	
vám	zpříjemní	adventní	období	hudbou	od	baroka	až	
po	současnost.	Přípravy	jsou	v	plném	proudu	a	můžete	
se	těšit	na	sólisty,	komorní	soubory,	smyčcový	soubor	
Barokáč,	kytarový	a	akordeonový	soubor,	pěvecký	sbor	

a	školní	orchestr.
Adventní	koncert	proběhne	již	tradičně	
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

ve Strážnici ve středu 
12. prosince 2018 v 18 hodin.

Vychutnejte	si	společně	s	rodinou	či	přáteli	atmosféru	blíží-
cích	se	svátků	a	přijměte	naše	pozvání	na	adventní	koncert.

Kultura ve městě
Muzejní a vlastivědný spolek
si	Vás	dovoluje	pozvat	do	městského	muzea,	kde	jsou	nyní	připraveny	dvě	výstavy.	
V	podzemí	byla	nainstalována	vánoční	výstava	modrotiskové	tvorby	Antonie	Dostálkové	a	v	přízemí	
si	můžete	prohlédnout	výstavu	připravenou	ke	100.	výročí	vzniku	Československa.					Ivo Vratislavský
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Sport
Stolní tenis Strážnice – souhrn října a listopadu 2018
Strážnice A – 3. liga
Strážnické	áčko	má	za	sebou	8	kol	3.	ligy.	Vzhledem	k	sestupovému	klíči,	kdy	sestupují	3	poslední,	
a	4.	od	konce	hraje	případnou	baráž	o	udržení	z	12	týmů,	bude	velmi	těžké	soutěž	udržet.	Aktuálně	
jim	patří	9.	místo	soutěže	za	2	výhry,	1	remízu	a	4	prohry.	Lídr	áčka	Radim	Morávek	patří	ke	klíčovým	
hráčům	domácích	a	potvrzuje	to	již	i	na	hostování	na	střídavý	start	za	TTC	Ostrava	ve	2.	lize,	kde	má	
pozitivní	bilanci	za	4	výhry	a	3	prohry.

Strážnice B, C – KS I., KS II.
Béčko	a	céčko	se	drží	ve	středu	tabulek	krajského	přeboru	I.	a	II.	třídy.	Za	naše	družstva	letos	nastu-
pují	stabilně	už	i	naši	starší	žáci,	kteří	sbírají	důležité	zkušenosti	a	docela	se	jim	daří.	Jindra	Morávek	
ve	svých	12	letech	patří	v	KP	I.	k	nejlepším	v	soutěži,	Eda	Orel	si	drží	úspěšnost	přes	45	%	v	KP	II.	
Doplňují	tak	zkušené	hráče,	a	boj	o	záchranu	v	soutěžích	v	letošním	roce	by	snad	neměli	řešit.

Jindra Morávek veze 12. místo 
z TOP 14nejlepších mladších žáků Evropy.
Jindra	 Morávek	 se	 zúčastnil,	 díky	 výbornému	 vý-
sledku	 z	mistrovství	 Evropy	mladších	 žáků,	 evrop-
ského	výběrového	turnaje	TOP	14	v	Belgii.	Na	něm	
získal	2	výhry	z	9	zápasů	a	obsadil	12.	místo	mezi	
nejlepšími	hráči	Evropy.	Foto	zleva:	Jaromír	Kubina,	
Jindra	Morávek
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Yacht klub Strážnice
Malé ohlédnutí
Máme	za	sebou	další	plavební	sezonu,	 letos	zvláštní	výročími	–	osmdesáti	 let	existence	Baťova	
kanálu	a	dvaceti	let	od	založení	Vodní	dopravy	Strážnice.	Yacht	klub	Strážnice	i	v	tomto	roce	do-
držuje	tradice.	Spolupracoval	při	zahájení	plavby.	Celou	sezonu	denně	fungoval	jako	infocentrum	
nejen	pro	lodě,	ale	i	pro	cyklisty	a	ostatní	návštěvníky	Strážnice.

Samozřejmostí	 jsou	 společné	 plavby,	 jak	 lodí	 členů	Yacht	 klubu,	 tak	 i	 soukromých	 lodí.	Okruh	
přátel	Yacht	klubu	roste.	Jsme	lidé	s	podobnými	zájmy,	vzájemně	si	pomáháme	při	problémech	
s	provozem	lodí	a	taky	se	společně	vydáváme	na	tradiční	plavbu	spojenou	s	úklidem	Baťova	kanálu	
mezi	Strážnicí	a	Petrovem.	Setkáváme	se	nejen	na	vodě,	ale	i	na	kulturních	akcích	ve	městě.
Na	letošní	plavbu	k	ukončení	sezony	v	deštivém	dni	27.	10.	vypluly	tři	lodě.	Cestou	do	Petrova	se	
nejen	vzpomínalo,	ale	taky	se	projednaly	náměty	na	další	rok.	V	teple	petrovského	přístavu	jsme	se	
posilnili	a	cestou	zpět	se	zamýšleli	nad	budoucností	domovského	přístavu.	Rádi	se	při	jeho	rozvoji	
podělíme	o	svoje	dlouholeté	zkušenosti	sebrané	i	při	plavbách	po	evropských	vodních	cestách.

Oldřich Junec

Bodovací seriál turnajů mládeže ČR – Jarda Grabovský a Ondra Jamný přivezli bronz 
ze čtyřhry.
Naši	nejmladší	a	mladší	žáci	se	zúčastnili	dalšího	
turnaje	BTM	ČR	v	Havířově,	kde	hrálo	přes	100	
hráčů.	 Jarda	 Grabovský	 se	 probojoval	mezi	 16	
nejmladších	žáků,	Ondra	Jamný	mezi	32.	
Ve	čtyřhře	se	dvojici	Jamný–Grabovský	zadařilo	
a	po	výhře	nad	4.	nasazeným	párem	se	probo-
jovali	do	semifinále	a	brali	bronz.	Tam	bohužel	
nestačili	na	favority	soutěže	kvůli	prohře	1:3,	ale	
i	 tak	vybojovali	 své	první	medaile	 z	 republiko-
vého	turnaje.	
Foto	zleva:	Ondřej	Jamný,	Petr	Jamný,	Jarda	Gra-
bovský

Stolní tenis pro veřejnost
I	letos	je	možné	zahrát	si	rekreační	stolní	tenis	v	hale	stolního	tenisu	na	fotbalovém	hřišti.	

Každou	středu	a	pátek	od	18.00	do	20.00,	kdy	je	hala	volnější.
Cena	50	Kč/2h/osoba,	pololetní	400	Kč.
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Orel Jednota Strážnice
Děkovná vzpomínka strážnické orelské jednoty
„Vzhůru Orle slovanský, bílý Orle náš, české země od věků, byl jsi věrná stráž...“
Ještě	dnes,	po	více	 jak	25	 letech,	mi	v	uších	zní	orelská	hymna,	kdy	 jsme	se	s	naší	obnovenou	
orelskou	jednotou	vydali	na	svatý	Hostýn	na	orelskou	pouť.	Můj	děda	Jan	Vajčner	nás	v	autobuse	
za	doprovodu	harmoniky	orelskou	hymnu	učil.	Byla	to	krásná	pouť.	Všude	byly	orelské	prapory,	
orelské	kroje	a	vládla	zde	radostná	atmosféra	z	nabyté	svobody.	Vždyť	bylo	za	dob	komunismu	
Orlů	umučeno	nejvíce.

Naše	strážnická	jednota	patří	do	župy	
Šilingrovy.	Za	její	obnovení	a	dosavad-
ní	 činnost	 patří	 velký	 dík	 paní	 Anež-
ce	 Sasínové,	 která	 působila	 v	 našem	
strážnickém	 Orlu	 jako	 jednatelka,	
a	díky	ní	máme	krásnou	orlovnu.
21.	10.	2018	se	konala	v	kostele	Pan-
ny	Marie	 ve	 Strážnici	 děkovná	 vzpo-
mínková	 mše	 svatá	 za	 všechny	 živé	
i	 zemřelé	 členy	 Orla.	 Účastnili	 se	 jí	
v	orelských	krojích	zástupci	ze	Šardic,	
Kobylí,	 Dolních	 Bojanovic	 a	 Kyjova.	
I	naše	mládež	ve	strážnickém	kroji	z	FS	
Demižón,	který	patří	do	naší	jednoty.

Po	slavnostní	mši	svaté	jsme	naše	hosty	pozvali	na	kávu	a	koláček	k	nám	na	orlovnu.	Všem	se	moc	
líbila.	V	následujícím	roce	2019	oslaví	naše	župa	100	let	od	jejího	založení.	Všem	členům	i	funkci-
onářům	Orla	vyprošujeme	Boží	ochranu	a	pevné	vedení	Ducha	svatého.	Zdař	Bůh!
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Až šum andělských křídel 
uslyšíš, pak Vánoce se při-
blíží, lásku v srdci nech hrát 
a radostnou zprávu zvěstuj 
dál, že narodil se Kristus 
Pán.

Krásné Vánoce všem Stráž-
ničnům za TJ Orel přeje Jan 
Tomšej, Pavla Vašíčková  
a Jaroslav Neumann

T. J. Sokol Strážnice
Je	tu	měsíc	prosinec,	dalo	by	se	říci	měsíc	sportovního	bilancování,	sportovních	přání	a	ohlédnutí.	
Dovolte,	abychom	toto	učinili	i	za	T.	J.	Sokol	Strážnice.	Děti	z	oddílů	florbalu	a	všestrannosti	mají	
za	sebou	rušný	rok	2018	–	ať	už	to	bylo	cvičení	nebo	tréninky,	zápasy	nebo	soutěže	(veřejná	vy-
stoupení),	posezení	s	rodiči,	ukončení	sezony,	florbalový	maraton,	soustředění.	Oddíl	zdravotního	
cvičení	seniorů	pilně	cvičil	pod	dohledem	svých	cvičitelek	a	dalších	pozvaných	odborníků.	

Co nás čeká v měsíci prosinci
Vánoční	cvičení	a	tréninky	pro	všechny	kategorie,	možnost	zhlédnout	v	O2	aréně	v	Praze	naživo	
Mistrovství	světa	ve	florbalu,	zápas	rodičů	a	dětí.	Oddíl	zdravotního	cvičení	plánuje	ukončit	svůj	
cvičební	rok	v	cukrárně.	Sluší	se	také	poděkovat	cvičitelům,	trenérům	a	rodičům	dětí,	kteří	mají	na	
úspěších	našich	sportovních	nadějí	obrovský	podíl.

Za všechny cvičitele a trenéry mi dovol-
te krátké přání do dalšího roku všem 
cvičencům a sportovcům. Všem	mladým	
i	 starším	 	 sportovcům	přejeme,	 aby	 sport	
dělali	 s	 láskou,	 protože	 ho	 mají	 rádi.	 Ne	
z	povinnosti	nebo	proto,	že	to	někdo	chce.	
Pokud	budete	sport	dělat	s	láskou	a	s	chutí,	
je	to	nádherná	věc	bez	ohledu	na	to,	o	jaký	
sport	 se	 jedná.	A	hlavně	mějte	 trpělivost,	
každý	neúspěch	vás	něčemu	naučí	a	pomů-
že	 vám	k	 ještě	 větším	úspěchům,	 pevnou	
vůli,	vytrvalost	a	smysl	pro	fair	play	neje-
nom	do	nadcházejícího	roku	2019!

Poděkování sponzorům T. J. Sokol Strážnice:
Město	Strážnice,	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy,	VIP	-	prádlo.cz,	
firma	Arimo	spol.	s	r.	o.,	Jihomoravský	kraj,	Reklama	Koneční,	Vinařství	Tomanovský,	
Branopac-Antalis,	FRK-Tours	s.	r.	o.,	Agro	Vnorovy,	a.	s.,	
Pan	Dr.	W.	Bartoš	–	místostarosta	města	Strážnice.

Vojtěch Studénka
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Ohlédnutí za kurzy vázání šátků a lidových tanců
V	letošním	roce	jsme	připravily	nově	kurzy	
zaměřené	na	tradiční	techniky	a	lidové	tan-
ce.	V	říjnu	lektorky	Eva	Vajčnerová	a	Jiřina	
Motičáková	učily	více	 jak	dvacet	 žen	vázat	
strážnické	šátky	–	turáň	a	vaperák.	V	listo-
padu	 se	 více	 než	 sto	 začátečníků	 i	 pokro-
čilých	 z	 širokého	 i	 blízkého	 okolí	 (někteří	
zájemci	 přijeli	 dokonce	 až	 z	 Bratislavy,	 ze	
Skalice,	 ze	 Starého	 Poddvorova,	 Ostrožské	
Lhoty	apod.)	učili	tancovat	strážnické	dana-
je	i	horňáckou	sedláckou.	Výuku	skvěle	vedl	
Víťa	Hořák	s	dalšími	členy	souboru	Žerotín.	
Zájem	vysoce	převyšoval	kapacitní	možnos-
ti	kurzu	a	účastníci	se	vyslovovali	o	pokra-
čování	pořádání	těchto	kurzů.	Proto	i	v	příštím	roce	chceme	v	těchto	aktivitách	pokračovat.
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Poděkování za Hudecký večer
Děkuji	všem	učinkujícím	souborům	v	programu	Hudecký	večer	Slávka	
Volavého	dne	24.	11.	2018.	
Strážnickým	 souborům	 Danaj,	 Žerotín,	 Demižon,	 CM	 Strážničan	
a	CM	Josefa	Šťastného,	Strážnickému	triu,	souboru	Vienok	Bratislava	
a	Hlubina	Ostrava,	sólistce	Heleně	Jurasovové	z	Bratislavy.
Poděkování	 patří	 konferencierovi	 Filipovi	 Chludovi,	 inspicientkám	
Blance	Chromečkové	a	Jarce	Vávrové,	za	spolupráci	městu	Strážnice,	KD	
Strážničan	a	v	neposlední	řadě	všem	sponzorům:	Hasičská vzájemná 
pojišťovna, Strážnický šenk, Víno Botur, Masna u Šťastných, hotel 
Strážnice, pekárna Bachan, pekárna Kománek Velká nad Veličkou, 
Strážnické brambůrky Hobža, potraviny Nováková, květinářství Sochor.

Jiří Tománek
Kulturní	 dům	 Strážničan	 se	 k	 poděkování	 všem	 účinkujícím,	 spo-
luorganizátorům	 a	 sponzorům	 rád	 připojuje	 a	 za	 pěkně	 připrave-
ný	 pořad	 a	 výbornou	 spolupráci	 	 chce	 také	 poděkovat	 autorovi,  
Jiřímu Tománkovi. 

Návštěvou kulturních akcí lze i pomáhat
V	letošním	roce	jsme	v	kulturním	domě	měli	jedinečnou	možnost	zhlédnout	divadelní	předsta-
vení Čtvrtá dohoda a Pátá dohoda	Jaroslava	Duška.	Zájem	o	představení	byl	obrovský,	mno-
honásobně	převyšoval	 kapacitní	možnosti.	 Je	 však	potěšující,	 že	 výtěžek	 z	obou	představení	
pomáhal	potřebným.	
Jaroslav	Dušek	věnoval	40	000	Kč	na	jím	podporovaný	projekt	Šance,	KD	Strážničan	věnoval	45	
000	Kč	z	představení	nemocnému	chlapci	ze	Strážnice	a	45	000	Kč	nemocné	holčičce	z	neda-
lekého	Kněždubu.	Celkem	se	tedy	věnovalo	130 000 Kč	Je	to	krásný	výsledek!	Moc	děkujeme!	

Kulturní dům Strážničan přijme externí uklízečku, 
pracovní doba dle potřeb kulturního domu (i o víkendech). 

Zájemci hlaste se osobně v KD.  
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Jako	předčasný	dárek	k	Vánocům	jsme	pro	Vás	spustili	online	předprodej	vstupenek	na	naše	
kulturní	akce.	Nově	můžete	vstupenky	zakoupit	z	pohodlí	domova	i	na	webu	Ticketware,	odkaz	
hledejte	vždy	u	jednotlivých	akcí,	po	kliknutí	na	tlačítko	ONLINE	PŘEDPRODEJ.	Budete	přesmě-
rováni	do	rezervačního	systému,	a	tam	si	můžete	jednoduše	vybrat	sedadlo	a	zaplatit,	následně	
Vám	přijde	do	mailu	vstupenka,	a	tu	si	můžete	buď	vytisknout,	nebo	kód	ukázat	u	vstupu	přímo	
na	mobilním	telefonu.
Samozřejmě	rezervace	a	nákup	vstupenek	přímo	v	KD	v	programové	kanceláři	bude	stále	platit.



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	Sváro-
vanka	a	strážnické	Fčeličky.	Vánoční	atmosféru	navodí	Setkání	před	Betlémem	s	divadlem	Víti	
Marčíka.	Snad	naše	pozvání	přijme	i	svatý	Mikuláš	se	svou	družinou	a	přiveze	hodným	dětem	
drobné	dárečky.

Pátek 7. 12
16.00	Jarmark

17.00	FS	Demižon,
DFS	Demižónek,

FS	Danaj,
FS	Žerotín

Sobota 8. 12.
16.00	Jarmark

17.00	DFS	Fěrtúšek
17.30	Videoklip	DFS	

Fěrtúšek
18.30	DH	Svárovanka

Neděle 9. 12
15.00	Jarmark

15.30	DFS	Danájek
16.00	Setkání	před	Betlémem

Divadlo	V.	Marčíka
17.00 Příjezd	Mikuláše	

s	anděly	kočárem
18.00	Fčeličky
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Nový hudební festival ve Strážnici 
BLUES ROAD STRÁŽNICE

Festival Blues Road Strážnice	má	ambici	být	každoroční	špičkovou	akcí	v	tom-
to	žánru.	V	únoru	odstartuje	první ročník	a	diváci	se	mohou	těšit	na	oprav-
dovou	hudební	lahůdku.	Americkou	bluesovou	scénu	bude	reprezentovat	čer-
nošská hvězda Big Daddy Wilson.	V	jeho	silném	barytonu	jsou	slyšet	kořeny	
amerického	jihu,	to	znamená	soulu,	gospelu	a	především	blues.	Jeho	písně	při-
pomínají	dobu,	kdy	hudba	zaznívala	z	verand	černošských	venkovských	domů.	
Zpěvák	 a	 skladatel	 původem	 se	 Severní	 Karolíny	 je	 držitelem	 řady	 ocenění,	
například	v	roce	2010	získal	první	místo	v	kategorii	Best	Blues	Band.	
Hlavním	hostem	festivalu	 je	česká	bluesová legenda, kapela Energit	v	čele	
s	kytaristou	a	nestorem	blues-rocku	u	nás,	Lubošem Andrštem.	V	této	skvě-
lé	formaci	se	můžeme	těšit	na	známého	basistu	Gumu Kulhánka,	klávesáka	
a	zpěváka	Jana	Holečka	a	bubeníka	Pavla	Razíma.
Z	polského	Przeworska	dorazí	velmi	zajímavá	kapela	Outsider Blues,	která	je	
typická	tím,	že	blues	interpretuje	v	polském	jazyce.	Jedná	se	o	zkušenou	a	vel-
mi	dobře	znějící	hudební	formaci.
Domácí WBand,	 který	 je	 v	 současné	 době	 hlavně	 díky	 kytarovým	mágům	
Palovi	Hrnčiríkovi	a	Walteru	Bartošovi	mladšímu	respektovaným	bluesovým	
uskupením	na	české	i	slovenské	scéně,	doplní	tuto	velmi	pestrou	nabídku.
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Vzpomínáte	si	na	oblíbený	anglický	televizní	seriál	Ano,	pane	ministře?	Po-
dobně,	s	pověstným	anglickým	humorem	a	nadsázkou,	nás	do	světa	politiky	
uvede	komediální	divadelní	hra	Co	takhle	ke	zpovědi.	Vláda	Jejího	Veličen-
stva	je	rozhodnuta	naplnit	volební	sliby,	ale…	situace	na	Downing	Street	10	
je	komplikovaná.	Ze	skříní	zde	začnou	vypadávat	nejen	političtí	kostlivci.	
V	hlavní	roli	se	představí	Petr	Nárožný.
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Reprezentativní	ples	města	Strážnice	a	KD	Strážničan	se	opět	ponese	v	tematickém	
duchu,	 tentokrát	 se	 necháme	 inspirovat	 krásným	 obdobím	 renesance.	 Předtan-
čením	nás	renesančně	naladí	skupina	historického	tance	Vera	Gratia,	tancem	se	
uvedou	také	studenti	strážnického	gymnázia.	Hrát	bude	v	hlavním	sále	plesový	
orchestr	Coppelia,	skupina	Black	&	White,	v	Green	Music	Clubu	pak	Big	Band	ZUŠ	
Veselí	n.	M.	Nebude	chybět	ani	oblíbený	fotoateliér.
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Městská knihovna při KD Strážničan

KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA OD 21. 12. 2018 DO 2. 1. 2019



Připravované akce v knihovně na rok 2019
15. 1. 2019  Vzpomínkové hovory H,	účinkují	Richard	Pogoda	a	Miroslav	Švihálek
19. 2. 2019 Cestopisná přednáška o jižní Africe,	přednášející	Petr	Nazarov
12. 3. 2018 Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou o	její	nové	knize
29.–30. 3. 2019  Noc s Andersenem pro	děti	od	2.	do	5.	třídy
2. 4. 2019 Vzpomínky na 14ti denní putování po Íránu,	přednášející	Zdeněk	Gloz	
29. 4. 2019 Čarodějnice v knihovně
7. 5. 2019  Komentovaná procházka parkem,	provází	J.	W.	Jongepier	a	R.	Svobodová
28. 5. 2019 Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 
9. 7. 2019  Pirátský rej
8. 10. 2019 Cestopisná přednáška s názvem Malta – klenot zrozený z bohaté historie
Leden až prosinec 2019
O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku	–	celoroční	soutěž	pro	čtenáře	do	15	let
Hrátky s pamětí	pod	vedením	certifikovaného	trenéra	paměti	Zdeňka	Gloze,	každé	pondělí

Na co se můžeme těšit v roce 2019
Tak	jako	letošní	rok	a	roky	předešlé	byly	ve	Strážnici	bohaté	na	kulturní,	žánrově	pestrou	nabídku,	
i	v	následujícím	roce	2019	se	můžeme	těšit	na	zajímavé	programy,	které	kulturní	dům	Strážničan,	
a	jistě	i	další	pořadatelské	složky,	připravují.	Počátkem	roku	je	to	samozřejmě	plesová	sezona	s	re-
prezentativním	Plesem v Gala	pořádaným	městem	Strážnice	a	KD	Strážničan,	pro	děti	pak	Karneval 
s	oblíbeným	Jirkou Hadašem.	Novinkou	bude	počátkem	února	první	ročník	bluesového	festivalu	
Road Blues Strážnice	s	vynikajícími	hudebními	uskupeními	od	nás	i	ze	zahraničí.	Koncem	února	
pak	přivítáme	hvězdu	naší	 populární	 hudby,	Lucii Bílou.	 Čekají	 nás	 také	 již	 tradiční,	 oblíbené	
akce,	jako	např.	Zpěváčci	Strážnicka	Václava	Harnoše,	Košt	vína	strážnických	vinařů,	Radostí	ke	
zdraví,	akce	na	Baťově	kanálu,	programy	SKL,	Strážnické	vinobraní	i	Adventní	jarmark.	Z	divadel	
se	můžeme	těšit	na	Commedia dell arte 2	s Taťánou Vilhelmovu a Pavlem Liškou,	Shakespearov-
ské	téma	přinese	hra	Richard III. Divadelního spolku Kašpar s Janem Potměšilem v	hlavní	roli,	
jenž	za	ni	získal	cenu	A.	Radoka.	Úsměv	na	rtech	a	nadhled	nad	politiky	jistě	přinese	komedie	Co 
takhle ke zpovědi	s	Petrem Nárožným	v	hlavní	roli.	Z	drobných	divadelních	forem	to	bude	např.	
skvělé	Divadlo Víti Marčíka,	jež	velmi	zaujalo	a	pobavilo	strážnické	publikum	v	rámci	SKL.	Obno-
vený	prostor	Green	Music	Clubu	zase	ožije	komornějšími	programy.	Rádi	bychom	také	pokračovali	
v	kurzech tradičních lidových technik či	lidových tanců,	o	které	byl	letos	velký	zájem.	Strážnice	
je	krásné	město	s	historickými	památkami,	jež	bychom	chtěli	oživit	kulturními	akcemi,	a	přiblížit	
je	tak	širší	veřejnosti.	Kulturních	zážitků,	které	nás	čekají,	je	samozřejmě	mnohem	víc,	než	se	může	
vejít	do	této	upoutávky.	Věříme,	že	Strážnice	bude	nadále,	i	v	roce	2019,	přitažlivá	pro	všechny	
bohatým	kulturním	životem	a	že	si	každý	najde	to	své	oblíbené,	co	má	rád,	co	mu	přináší	radost.	
Těšíme	se	na	Vás!

Požehnané Vánoce a v novém roce 2019 
světlo naděje i plno krásných 

kulturních zážitků
přeje Kulturní dům Strážničan
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1. 12. KD – TOTO JE TÁ CESTA – CM DANAJ a hosté 19.30
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	ná-
zvem	DESATERO	–	Deset	Božích	přikázání	v	písních,	obrazech	i	úvahách.	
Vstupné	100	Kč.	Vstupenky	jsou	k	dispozici	v	KD	Strážničan

7. 12.  KD – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ Střední školy Strážnice 19.00
Vstupné	100	Kč

6. 12.  Klubovna rodinného centra – MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY  16.00 

7.–16. 12.  Kostel sv. Martina – VÝSTAVA BETLÉMŮ  17.00-19.00

7.–9. 12.  Kostelní ulice, Zahrada sv. Martina – ADVENTNÍ JARMARK 2018
Tradiční	akce	s	prodejem	jarmarečních	výrobků	s	vánoční	 tematikou.	O	program	bě-
hem	jarmarku	se	postarají	strážnické	soubory	Danaj,	Demižón,	Žerotín,	dětské	soubory	
Fěrtúšek,	Demižónek	a	Danájek,	DH	Svárovanka	a	strážnické	Fčeličky.	Vánoční	atmo-
sféru	navodí	Setkání	před	Betlémem	s	divadlem	Víti	Marčíka.	Snad	naše	pozvání	přijme	
i	svatý	Mikuláš	se	svou	družinou	a	přiveze	hodným	dětem	drobné	dárečky.	

9. 12.  Zahrada Sv. Martina - SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM, Divadlo Víti Marčíka 16.00

9. 12. Kostelní ulice – MIKULÁŠ VE MĚSTĚ 
přijede	v	rámci	adventního	jarmarku	v	cca	17	hodin

11. 12. KD – VÁNOČNÍ KONCERT FČELIČEK, vstupné dospělí 80 Kč, děti 40 Kč 19.00

22. 12. Kostelní ulice – ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU zve Farnost Strážnice 18.00

22. 12.  Green Club - STRÁŽNICKÁ BAŇKA, přehlídka rockových kapel

25. 12.  Kostel Panny Marie – ŽIVÝ BETLÉM  17.00

Plesová sezona 2019
11. 1. KD – PLES V BÍLÉM 19.00

18. 1. KD– PLES PURKYŇOVA GYMNÁZIA STRÁŽNICE 20.00

25. 1. KD – PLES STŘEDNÍ ŠKOLY STRÁŽNICE 19.30

26. 1. KD – HASIČSKÝ PLES 20.00

1. 2. KD – PLES ČÁPOVKY 20.00

16. 2. KD – PLES V GALA 2019 „Variace na renesanční téma“ 20.00

23. 2. KD – FAŠANKOVÝ PLES 20.00

2. 3. KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES 20.00

Kulturní přehled na prosinec 2018
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17. 1. KD – Novoroční taneční vystoupení ZUŠ Strážnice 18.00

20. 1. KD – Kurz lidového tance 14.00

30.1.  KD – Karneval s Jirkou Hadašem – Letem světem 16.00

2.2. KD – Road Blues Strážnice - 1. ročník bluesového festivalu 17.00

5.2. KD – Co takhle ke zpovědi (Promiňte, pane ministře) - P.  Nárožný 19.30

28.2. KD – Lucie Bílá a Petr Malásek 19.00

16.3. KD – Josefský košt vín

23. 3. KD – Radostí ke zdraví 2019 – 6. ročník celodenní akce

31. 3. KD – Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2019 15.00

5. 4. Green club – TheSwitch, Presskit

8. 4 Green club – Mysterium světla, Pašije podle Jana –Divadlo V. Marčíka 19.00

9. 4. KD – Commedia dell arte 2 – T. Vilhelmová, P. Liška 19.00

27. 4. KD – Výročí FS Demižon

28. 4. KD – Dustin Arbucle, vynikající americký bluesman

1. 5.  přístav - Otvírání Baťova kanálu

15. 5. KD – Richard III., Divadelní spolek Kašpar – J. Potměšil

28. 5. KD – Vlastimil Vondruška – přednáška významného historika 18.00

9. 6. Strážnice – Oživené strážnické památky

22. 6.  park – Divadlo v zámeckém parku

červenec-srpen     Strážnické kulturní léto 2019

2. 8. přístav – Červánky na Baťově kanále

24. 8. Hotařská búda - Zarážání hory

7. 9. Green club – Kurz lidových technik

14. 9. město – Strážnické vinobraní 2019

15. 9. náměstí – Strážnické rockové slavnosti – Wanda Johnson aj.

9. 10. KD – Strážnické hody

20. 10.  KD – Salon Františka Cundrly

2. 11. KD – Výročí CM Mirka Menšíka

23. 11. KD – Hudecký večer Slávka Volavého

6.–8. 12. Kostelní ulice, Zahrada sv. Martina - Adventní jarmark

Přehled kulturní akcí 2019
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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

Inzerce
VETERINÁRNÍ ORDINACE 

STRÁŽNICE
MVDr. Jana Neugebauerová 

(Běhalová)
Telefon: 731 069 563

Ordinační hodiny: 
Po14.00–17.30
Út 14.00–16.00
St 9.00–10.00     

Čt 14.00–16.00
Pá zavřeno

So 9.00–11.00
nám. 17. listopadu 1545, 

Strážnice (zdravotní středisko)
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Pronájem nebytových prostor ve Strážnici
Nabízím k  dlouhodobému pronájmu zařízené kadeřnictví v  ulici Masarykova čp. 371.
Hlavní prostory o  velikosti 17m², vlastní sociální zařízení 3m².
Platba nájmu měsíčně předem dle dohodnuté částky včetně záloh za energie.
Po dohodě mož-
no využít i  k  jiným 
účelům (kosmetika, 
pedikúra, prodejna 
atd...)
Kontakt: 
Tomáš Vajčner 
778 168 082
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Hudecký večer Slávka Volavého. Ke 100. výročí vzniku Československa
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