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Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abychom Vám z celého srdce popřáli vše dobré v nastupujícím roce 2019. Devítkový rok bude 
znamenat spoustu zajímavých výzev z pohledu rozvoje našeho města, bude však i rokem, ve kterém 
si připomeneme smutné výročí konce Československa v důsledku fašistické agrese v roce 1939, 
a bude i rokem pozitivního třicátého výročí sametové revoluce. Každé takové jubileum je vždycky 
důvodem k zamyšlení a zhodnocení našeho počínání a snažení. Ani my se tomu v nadcházejícím 
roce nevyhneme. V našem případě však musí být toto počínání a snažení především posuzováno 
pod optikou toho, co dobrého to přineslo a přinese našemu městu, a také jak jsou spokojení 
strážničtí občané.
V minulém roce jsme napsali, že mezi námi napříč generacemi žije spousta pilných, pracovitých 
a nadaných lidí, kteří dávají naší Strážnici pozitivní impulsy, určují její ráz a napomáhají tak 
úspěšnému a spokojenému životu v našem městě. Ano, minulý rok ukázal, že tato věta je pravdivá 
a že je možné na ní stavět i do budoucna. Úkolem města je právě těmto občanům dávat prostor 
a využít jejich schopností, dovedností a invence. Na druhé straně však mezi námi žijí i občané, kteří 
se ocitli ve složité a nelehké životní situaci a nutně potřebují naši pomoc. I to je neodmyslitelná 
součást našeho života. Velký skotský myslitel Adam Smith v Teorii mravních citů napsal, že člověk 
jako společenská bytost klade důraz také na lítost, soucit a emoce, jež pociťuje nad neštěstím 
druhých. Tato slova sice pochází z roku 1759, ale pořád mají svoji platnost a pro nás jsou trvalou 
výzvou.
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám i Vašim blízkým do nadcházejícího roku popřáli mnoho 
štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a pohody. Popřejme si vzájemně, abychom byli pospolitostí, v níž 
i přes někdy rozdílné názory se lidé k sobě chovají slušně, ohleduplně a tolerantně.  Slovy režiséra 
Jiřího Menzela by se to dalo říci i takto: „Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý 
může mít pravdu.“

Renata Smutná a Walter Bartoš
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo hla-
sováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/1 návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2019 
v předloženém znění.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/1 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 
pro Magdalenu Múčkovou, bytem •••  ve výši 10 tis. 
Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s aktivi-
tami CM Danaj připravovanými při příležitosti 30. 
výročí založení CM a pořádáním slavnostního veče-
ra dne 1. 12. 2018 dle předložené smlouvy,
2/2 v souladu s příslušnými mzdovými předpisy 
odměny za II. pol. roku 2018 ředitelům městem zří-
zených příspěvkových organizací v navržené výši,
2/3 zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu 
na pronájem části pozemku p. č. 1935/1, zahrada 
o výměře cca 30 m2, v k. ú. Strážnice na Moravě, 
zapsaného na LV č. 1, v majetku města Strážnice, 
na dobu určitou na příslušné období mimo plavební 
sezonu, dle žádosti Milady Něničkové, •••, Strážni-
ce, za účelem přezimování hausbotu „Bonbon“,
2/4 uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PM025148/
2017-ZSM/Šk uzavřené dle ust. § 2201 a násl., 
dále ust. § 1785 a ust. 1257 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Povodím 
Moravy, s. p. („pronajímatel či budoucí povinný“) 
a městem Strážnice („nájemce či budoucí opráv-
něný“) v předloženém znění, na základě níž bude 
vydán souhlas Povodí Moravy s výstavbou optické 
sítě v ul. Bzenecká,
2/5 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030046338/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. k NN, Město K-15 Bílá věž“  vydán 
souhlas města Strážnice s vybudováním nové pří-
pojky NN na pozemcích města Strážnice p. č. 15 
a p. č. 16 k objektu Bílé věže umístěné na pozemku 
p. č. 15 v ulici Kostelní ve Strážnici, to vše v ka-
tastrálním území Strážnice na Moravě, a to mezi 
organizací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a městem Stráž-
nice, jako budoucím povinným z věcného břemene,
2/6 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030048363/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. kNN, Blata K/1704“ vydán souhlas 
města Strážnice s vybudováním nové přípojky NN 
na pozemku města Strážnice p. č. 1694 k objektu 

novostavby RD umístěného na pozemku p. č. 1704 
v ulici Na Kamenčí ve Strážnici, to vše v katastrál-
ním území Strážnice na Moravě, a to mezi organi-
zací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávně-
ným z věcného břemene  a městem Strážnice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene,
2/7 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030047886/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. kNN, Spoluinvest K 2786/3“  vydán 
souhlas města Strážnice s vybudováním nové přípoj-
ky NN na pozemku města Strážnice p. č. 2861/542 
k objektu novostavby budovy umístěné na pozemku 
p. č. 2786/3 v ulici Drahy ve Strážnici, to vše v ka-
tastrálním území Strážnice na Moravě, a to mezi or-
ganizací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím opráv-
něným z věcného břemene a městem Strážnice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene,
2/8 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030047048/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, příp. kNN, Vajčner K/3125/10“ vy-
dán souhlas města Strážnice s vybudováním nové 
přípojky NN na pozemcích města Strážnice p. č. 
1112/1 a p. č. 3125/6  k  pozemku p. č. 3125/10 
v ulici Za Valy ve Strážnici, to vše v katastrálním 
území Strážnice na Moravě, a to mezi organizací 
E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene a městem Strážnice, jako bu-
doucím povinným z věcného břemene,
2/9 předložené dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
155 18 uzavřené dne 10. 8. 2018 mezi městem Stráž-
nice a firmou MSO servis spol. s r. o. Kyjov na akci 
„Stavební úpravy objektu zdravotního střediska“,
2/10 předloženou plánovací smlouvu, na základě 
níž město Strážnice deklaruje svůj záměr vybudo-
vat přístupovou pozemní komunikaci v ulici Drahy 
pro zajištění přístupu a příjezdu na pozemky p. č. 
2861/524, 2861/525, 2861/526, 2861/527.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení:
4/1 vyvěšení záměru odprodeje části pozemku: p. 
č. 187/1 o výměře cca 20 m2 ( jedná se o prostor 
situovaný v ul. „Předměstí“ mezi budovou hotelu 
„Strážnice“ a objektem restaurace „Strážnice“) v k. 
ú. Strážnice na Moravě, zapsaného na LV č. 1, v ma-
jetku města Strážnice, dle žádosti firmy BEST REST 
s. r. o., Předměstí 1651, 696 62 Strážnice,
4/2 aktualizaci „Programu regenerace městské 
památkové zóny Strážnice pro období 2018–2024 
v předloženém znění.

USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 11. 2018
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2019
Uvedený místní poplatek platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
    republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná  
    ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  
     byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
     a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
     určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo 
     více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku: 468 Kč osobu/rok
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6. je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního 
roku.

Způsob platby:

- převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový    
  dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu).

Bezhotovostní platbou se vyhnete nepřítomnosti pracovníků, kteří jezdí v poplatkovém obdo-
bí na školení, anebo mohou být nepřítomni z důvodu nemoci a dovolené.

- v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 12, 1. patro

Sdělujeme občanům, že město nabízí možnost umístit na webové stránky měs-
ta parte zemřelých příbuzných. Je nutné, aby v případě zájmu o tuto službu 
pozůstalý přinesl nebo e-mailem zaslal na matriku (Blance Lesslové) parte 

zemřelého rodinného příslušníka, které bude vyvěšeno na stránkách města.

Termíny svozu odpadů v lednu 2019
Komunální odpad: ............................................................................................................... středa 2. ledna
Papír (modré pytle) ............................................................................................................ úterý 8. ledna
Plast (žluté pytle) ..................................................................................................................úterý 15. ledna
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Místní poplatek za psa pro rok 2019
Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí ročně      za 1. psa za 2. a každého dalšího psa
    a) za psa v rodinném domě, jiném objektu    120 Kč  180 Kč
    b) za psa v bytovém domě      600 Kč  900 Kč
    c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
       důchodu pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu
       • v rodinném domě, jiném objektu    60 Kč  90 Kč
       • v bytovém domě     180 Kč  270 Kč
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6. je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Způsob platby:
- převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS 1341+číslo domu (pokud se jedná o bytový    
  dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu).
- v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 13, 1. patro
Bezhotovostní platbu za psa zasílejte, jen pokud je pes přihlášen!

Radujme se, veselme se… ve strážnickém skanzenu        Foto Z. a D. Bobčíkovi

Ze života města
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Archeolog, etnograf a hudební folklorista Jiří Pajer oslavil 
70. narozeniny
Jiří Pajer se narodil 16. prosince 1948 ve Strážnici. Maturoval 
v roce 1967 na strážnickém gymnáziu. Studium oboru archeo-
logie a etnografie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně ukončil v roce 1972 diplomovou prací Řemesla a řeme-
slnické prostředí ve Strážnici. Již v roce 1971 nastoupil jako 
odborný pracovník do Ústavu lidového umění (dnešní Národní 
ústav lidové kultury) ve Strážnici. V roce 1982 úspěšně složil 
doktorát filozofie a v roce 1991 se stal kandidátem věd. Vý-
znamně se podílel na přípravě folklorních festivalů, např. Pod-
luží v písni a tanci, Horňáckých slavnostech, a hlavně Meziná-
rodního folklorního festivalu Strážnice, kde působil jako člen 
programové rady, autor pořadů i odborný poradce.
V roce 1993 započal dráhu soukromého vědeckého pracovní-
ka, i když s NÚLK i nadále udržuje pracovní vztahy. Svědčí o tom např. projekt Domovní a sirotčí 
knihy panství Strážnice z přelomu 16. a 17. století. Elektronické vydání této edice historických 
pramenů je velmi významné pro badatele i veřejnost, neboť jsou zde data nejen zpřístupněna, ale 
lze v nich i cíleně vyhledávat. 
Největší láskou, se kterou je Jiří Pajer neodmyslitelně spjat, je archeologie. Jeho velkým vzorem 
se stal keramik, amatérský archeolog a znalec lidových fajánsí Heřman Landsfeld (1899–1984), 
žijící ve Strážnici. Již jako student gymnázia k němu se zájmem docházel a provázel ho na jeho 
archeologických průzkumech. Díky své píli a houževnatosti se tak postupně stal Jiří Pajer nejvý-
znamnějším odborníkem ve studiu habánské (novokřtěnské) keramiky v České republice. Navázal 
kontakty s předními badateli ve světovém měřítku. Své výzkumy publikoval v mnoha domácích 
i zahraničních odborných časopisech a publikacích, např. Počátky novověké keramiky ve Strážnici 
(1983), Novokřtěnské fajánse ze Strachotína (2001) a Nové studie o novokřtěncích (2018).
Životem Jiřího Pajera provází také hudba. Od gymnaziálních studií v 60. letech hrával na kon-
trabas s cimbálovou muzikou Miroslava Menšíka. Jeho stěžejní prací z oblasti lidové písně se stala 
monografie Marie Procházková (1886–1986), zpěvačka ze Strážnice (1986), za níž získal v roce 
1989 cenu Leoše Janáčka. Reedicí je kniha Stoletá píseň (2014). Významnými publikacemi, které 
se týkají ekologie lidové písně, jsou i Svět lidové písně (1989) a Primáš Slávek Volavý (1990).
Díky Jiřímu Pajerovi došlo k obnovení Městského muzea Strážnice, kde v letech 1994–1996 půso-
bil jako ředitel. Spolupodílel se na vytvoření jeho stálé expozice a zasloužil se o navrácení sbírko-
vého fondu. Dodnes s muzeem spolupracuje a přispívá do jeho sborníku Okolo Strážnice.
Největší měrou je však Jiří Pajer znám Strážničanům i obyvatelům okolních obcí svou publikační 
činností často realizovanou nakladatelstvím ETNOS Strážnice. Je mnoho domácností, kde lze na 
čestných místech najít knihy, které napsal sám nebo jako jeden z kolektivu autorů. Uveďme např. 
Strážnice. Kapitoly z dějin města (2002), Řezbář František Gajda (2006), Město pod bílou věží. 
Vyprávění ze staré Strážnice (2000), Strážnice. Staré pohlednice města (2000), Joža Uprka (2010), 
Antoš Frolka (2010), Kněždub. Minulost a současnost obce (2011), Strážničané a přespolní (2011), 
V městě a na venkově. Fotografie ze Strážnice a okolí (2012), Radějov. Minulost a současnost obce 
(2012), Čtení o Horňácku (2013), Tradice vinařství ve Strážnici (2017).
V neposlední řadě je nutno podotknout, že se Jiří Pajer zasloužil i o zachování ojedinělých obřad-
ních židovských lázní mikve. V bývalé židovské čtvrti města před lety zakoupil starý dům, jejž 
postupně opravuje a kde ve skromnosti žije obklopen knihami a archeologickými nálezy.
V roce 2013 mu byla na základě nominace města Strážnice udělena Cena Jihomoravského kraje za 
archeologii. Přejme tedy Jiřímu Pajerovi hodně zdraví a tvůrčích sil do další práce. 

Lenka Gronská

Zdroj: DENÍK/Dalibor Krutiš
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Mikulášský večírek Sdružení strážnických občanů 
v důchodovém věku
Přišlo očekávané setkání v době vánoční, a to na Mi-
kuláše. Společně jsme se pobavili, potěšili se výhra-
mi v tombole, naše členky Lípová a Přikrylová, nám 
zarecitovaly básně a k nim se se svojí troškou připojil 
i Jiří Mrenka. Svou návštěvou nás poctili starostka 
Renata Smutná, místostarosta Walter Bartoš a soci-
ální pracovnice Eva Březovská, za což jim patří vel-
ký dík. Těm, kteří se na přípravě večírku podíleli, ze 
srdce děkujeme, a všem našim členům, ať už s námi 
na večírku byli či nebyli, přejeme do roku 2019 pře-
devším pevné zdraví.
Děkujeme všem za přispění do tomboly.     Za výbor Helena Horňáčková



CM Danaj, 30 let – Toto je tá cestata                           Foto Rostislava Svobodová



Vánoční koncert Fčeliček          Foto Zdeněk Bobčík a Pavel Sochor

Fčeličky u Blatů – při prodeji vánočních kaprů       Foto Pavel Sochor



Rozsvícení vánočního stromu  ta                           Foto Rostislava Svobodová

Štěpánská kolednická mše svatá                             Foto Zbyněk Šišpera



Živý strážnický betlém                          Foto Rostislava Svobodová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Ve Strážnici začneme koledovat v sobotu 12. ledna 2019 po požehnání, které za-
číná ve 13.30 hod.
Těm, kteří se k této službě rozhodnou, 
předáme materiály a informace týkající 
se „Tříkrálové sbírky 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 cha-
ritní 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, datum bude upřesněno po sbírce. Letos je také slavnostní mše sv. za 
koledníky a za dobrodince charity, která bude sloužena ve Strážnici v neděli 6. 1. 2019 v 10.30 hod. 
v kostele Panny Marie. Děti mohou přijít také v tříkrálovém oblečení.
Již druhým rokem jsme žádali vedoucí skupinek o vyplnění krátkého dotazníku, abychom 
zjistili informace o tom, jak probíhalo koledování ve skupinkách na jednotlivých trasách. Vět-
šinou je spokojenost ve skupince a vše je v pořádku, ale objeví se také informace, že byla trasa 
moc dlouhá, nebo zase moc krátká. Někomu je zima, někomu je příjemně, protože většinou se 
ukáže i sluníčko. Tentokrát v lednu 2018 bylo i horko.  Nejkrásnější zápisky o prožitcích při 
koledování jsou: „milé přijetí, pospolitost či nové seznámení, dobrý pocit, spokojení a radostní 
dárci, vstřícní a pohostinní lidé, radost a úsměv, moc se líbily děti, jak zpívaly ; žádný nepří-
jemný člověk, koledníci krásně zpívali, příjemní lidé, vstřícní…“
„Usměvavé tváře.“ „Většina lidí už na nás čekala, těší se, že se za rok zase uvidíme.“ Lidé nás 
chválili, že hezky zpíváme.“ „Poprvé na jednom domě byla cedulka – Nezvoňte, přispějeme 
jinou cestou.“ „Všichni měli úsměv na tváři. Zajímavé…“ „Radostné přinášení požehnání do 
domovů.“
Většinou byla uvedena obecná potřebnost pro lidi zdravotně postižené, seniory, sociálně sla-
bé rodiny a potřebné osoby podle rozhodnutí charity (ve spolupráci s OÚ).
Nebojme se do budoucna dále rozdávat požehnání a radost do všech domovů. Přijďte Ti, 
co tradičně koledujete, ale v dalších letech uvítáme i nové tváře, kteří chtějí prožít ten su-
per pocit z roznášení betlémské radosti mezi lidi. Všem, kteří už nemají síly, aby s námi 
koledovali, děkuji, že nás podporují v modlitbách.

Požehnané dny za dobrovolníky přeje M. Jurasová 

Charita Strážnice oznamuje, že v průběhu druhé poloviny roku 2019 vznikne nová soci-
ální služba Sociální rehabilitace terénní i ambulantní forma pro osoby s duševním onemoc-
něním, kteří z důvodu duševní nemoci a následující léčby potřebují pomoct s péčí o domác-
nost, pomoct se osamostatnit při ztrátě zázemí, pomoct vyřídit neodkladné úřední záležitosti, 
pomoct s pravidelnými kontrolami u lékařů, aby léčba byla účinná apod.
Nyní probíhá dotazníkové šetření, které nám pomůže k tomu, aby byla služba úspěšně zahá-
jena a abychom mohli zabezpečit finance na tuto novou službu, která bude bez úhrady. Jedná 
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se o věkovou kategorii od 18 do 80 let.  Pokud víte o někom ve Vašem okolí nebo máte někoho 
v rodině, kdo má z důvodu duševní nemoci problém s izolací od společnosti, popř. s léčbou, 
neschází se se svými vrstevníky nebo nekomunikuje s rodinnými příslušníky, nedaří se mu 
smysluplně plánovat svůj čas a vy nevíte, jak mu pomoci, ozvěte se, prosím, na níže uvedený 
kontakt.
Tyto osoby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci nemohou dostatečně uspokojovat své 
bio-psycho-sociální potřeby a dochází u nich ke změně vnímání věcí, jevů, ve způsobu myš-
lení apod. Lidé s takovýmto handicapem musí překonávat spoustu překážek a omezení, které 
jim způsobilo dané postižení, ale které jim také částečně postavila do cesty ostatní „zdravá“ 
společnost. Tato tématika se stává v poslední době hodně diskutovaná nejenom v rámci od-
borné péče, ale i v rámci veřejnosti. Při ochraně práv osob s duševním onemocněním, při 
zajišťování potřeb a rozvoje jejich kvalitních životních podmínek, je potřebná koordinace 
napříč státní správou, poskytovateli sociálních služeb, zdravotními i veřejnými službami, ale 
i s rodinnými příslušníky a blízkými.
Z tohoto důvodu je připraven u praktických a i některých odborných lékařů anonymní dotaz-
ník, který nám pomůže zajistit průzkum potřebnosti nové služby a zmapuje osoby, které tuto 
službu neumí sami vyhledat.  
Výsledek dotazníkového šetření bude použít výhradně pro přípravu nové sociální služby Cha-
rity Strážnice.
Terénní sociální služba s názvem „Sociální rehabilitace“ je prevence sociálního vyloučení, kdy 
pracovníci služby dochází do domácností uživatelů a pomáhají jim např. s péčí o domácnost, s vy-
řizováním dokumentů, doprovodem k lékařům nebo na úřady, při zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím apod. Viz zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. §70, služba je po-
skytovaná bez úhrady.
Chceme usilovat o zkvalitnění života těchto osob s duševním onemocněním a o jejich opě-
tovné začlenění do společnosti, pomoci jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, navázat 
vztah důvěry, na kterém se dá stavět a překonávat mnoho překážek, které jim brání v cestě 
k zotavení.
Pokud máte zájem o naší pomoc, zavolejte na čís. tel 737 054 064 nebo 737 918 165 nebo 
napište kotva@straznice.charita.cz
Pokud dotazník vyplníte, můžete jej vhodit do schránky důvěry u vchodu od parkoviště nebo 
nás můžete navštívit v Charitě Strážnice, Kovářská 396.
Dotazník je možné vyplnit i elektronicky na www.straznice.charita.cz
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a za spolupráci.  

Jurasová Marie

Omluva Ludmile Mrkvové
Redakce zpravodaje se omlouvá Ludmile Mrkvové za nesprávnou korekturu jejího 
příspěvku Rozloučení s profesorkou Marií Janálovou v minulém čísle zpravodaje Stráž-
ničan. Nesprávně byla opravou uvedena čárka ve větě, použita nesprávná předložka 
a nesprávné skloňování slova tablo. Zde jsou správné podoby textu: 
Marie Kovářová studovala v letech 1936–1943 na strážnickém gymnáziu ve třídě profesora 
Ferdinanda Žůrka a v květnu 1943 maturovala.
Na své první učitelské místo nastoupila na gymnázium v Holešově. 
Na maturitním table se svojí první třídou na strážnickém gymnáziu v roce 1953.
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ČT 17. 1. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17 hodin
 Vstupné: 150 Kč
 Vedoucí akce: Marie Flašarová

SO 19. 1.  KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU A AMINOU – pro děti do 10 let
 Začátek: v 15 hodin. Kde: tělocvična DDM
 Čekají na Vás: soutěže, písničky, bohatá tombola, dobrá zábava a vyhodnocení 
 nejoriginálnější masky.
 Vstupné: 30 Kč, masky vstup zdarma
 Všechny vstupenky jsou slosovatelné. 
 Vedoucí akce: Marie Knitlová  

NE 20. 1.  STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ
 Přehlídka RC modelů – kamionů, traktorů tanků a skladištní techniky. 
 Kde: tělocvična ZŠ Školní od 9–16 hodin
 Vstupné: 30 Kč, rodinné 70 Kč
 Vedoucí akce: Roman Zemánek

SO 26. 1. PLES DOMEČKU
 KDE: na Domečku. Začátek: ve 20 hodin. Vstupné: 50 Kč 
 Předprodej vstupenek od 22. 1. 2017 v Domě dětí a mládeže ve Strážnici.
 K tanci a poslechu hraje Slávek VÁVRA.
 Připravena bude bohatá tombola a všechny vstupenky jsou slosovatelné. 
 Vedoucí akce: Marie Knitlová  

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2019:
10.–16. 2. JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH – BESKYDY
11.–13. 2. JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
ČT–21. 2.  KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 

UPOZORNĚNÍ:
Bližší informace o lyžařském pobytu, ozdravném pobytu u moře a táborech najdete 
na našich webových stránkách: www.ddmstraznice.cz, kde se můžete přímo zare-

gistrovat a zároveň si stáhnout přihlášku.

POZOR, POZOR, OD NOVÉHO ROKU NOVÝ KROUŽEK!
Uletěly vám včely? Nevadí, máme řešení!
Včelařský kroužek pro zájemce od 11 let.
Termíny schůzek se doladí na zahajovacím setkání 
ve středu 9. 1. 2019 v 16.00 hod. na Domečku.
Vedoucí kroužku: Filip Štemberk

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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Čertovské harašení

Domeček zakládá vlastní redakci. A hledá mladé novináře
STRÁŽNICE - Novinář je posel, který lidem přináší nové zprávy a nové informace. Činí tak 
rychle, jasně, přesně, správně a zajímavě. K tomu je zapotřebí získat určité vzdělání, všeobec-
ný rozhled, mít zájem o veřejný život. 
K další výbavě novináře patří schopnost stále se učit, umět rozpoznat důležité od nedůležitého, 
podstatné od nepodstatného. Novinář nemusí mít literární talent. Novinářem se stane, když začne 
pracovat v redakci. A takovou redakci vytvoří Novinářský kroužek DDM Strážnice a bude svou 
činnost dále rozšiřovat od slova psaného, přes slovo mluvené až po slovo televizní. „Naučíme se 
to z historie – od Karla Čapka až po současné profesionální novináře z našeho regionu. To, co 
se naučíme, budeme publikovat nejen v našich vlastních novinách a časopisech, ale i na strán-
kách „dospěláckých médií“, představil vizi fungování vedoucí redaktor nového „domečkovského“ 
kroužku Vladimír Salčák. Ten od devadesátých let působil v Rádiu Zlín, hradišťských Slováckých 
novinách, v televizi Prima, ve Slováckém a Hodonínském deníku a spolupracoval s časopisy Re-
spekt, Instinkt, Krajem svatého Antonínka, Interwiev a mnoha dalšími médii včetně městského 
zpravodaje Strážničan. „Budeme umět psát podčárníky, sloupky, zprávy, rozhovory, naučíme se 
zpravodajsky fotografovat, natáčet, vše editovat, zalamovat, poznáme, co je to špaleta, kurzíva, 
uzávěrka, tiskovka a vše, co by měl správný novinář vědět,“ hodlá předat novinářským elévům své 
dlouholeté zkušenosti Salčák. Redakční porady plánuje svolávat jednou týdně. (et)
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PŘEJEME  VÁM, 
kéž se v novém roce cítíte milováni 
a kéž milujete,
kéž se cítíte obdarováni a stáváte se 
i darem pro druhé,
kéž vnímáte krásu a dobro kolem vás 
a radujete se,
kéž  slova odpusť, promiň a děkuji nechybí 
ve vašich domovech.
Kéž jsme všichni dobré mysli.

POŽEHNANÝ  ROK  2019
Vaše  Rodinné  centrum  Strážnice z. s.

Děkujeme za pomoc, podporu i projevenou 
radost z naší činnosti!

Rodinné centrum Strážnice
NOVOROČNÍ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA
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 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

PŘIPRAVUJEME
7. 2. – BESEDA O VAŘENÍ 
PRO DĚTI
HLÍDÁNÍ DĚTÍ od 1,5 roku
20. 1. – NOVOROČNÍ KAR-
NEVAL

Kontakt:
B. Bučková, 
mob. 603 240 533, Facebook,
email: cprstraznice@seznam.cz
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Ze školství

Recyklace očima mladého přírodovědce   Martina Vavříková
Sedmého listopadu byl krásný den, jako stvořený pro výuku venku. Naši žáci 8. tříd jej beze zbytku 
využili. Ve spolupráci s Recyklohraním byl pro ně připraven výjezdní program Recyklace očima 
mladého vědce na téma „Recyklace a voda“.
Po teoretickém úvodu, který se týkal hlavně recyklace a jejího dopadu na vodu a vodní zdroje, jsme 
se přemístili k Baťovu kanálu. Tady žáci, dle pokynů lektorů a za jejich pomoci, zkoumali nejrůzněj-
ší vlastnosti vody, např. teplotu, průhlednost, pH, měřili hloubku toku a také došlo na pozorování 
řas a planktonu, které se v „Baťáku“ vyskytují.
Bylo to velmi vydařené dopoledne a žáci si z něj určitě odnesli mnoho zajímavých poznatků a do-
vedností.

Žáci školy prováděli výsadbu ve skanzenu   Vítězslav Hrdoušek
V rámci projektů Klimatická zeleň, který je sou-
částí programu Milion stromů, byla dosazena 
část starého ovocného sadu v zadní části skan-
zenu (Muzea vesnice jihovýchodní Moravy) ve 
Strážnici.
Za spoluúčasti Národního ústavu lidové kultury, 
Základní školy M. Kudeříkové, Místní akční sku-
piny Strážnicko a společnosti Okrasné výsadby 
s. r. o., která dodala materiál, proběhla 23. listo-
padu komunitní výsadba starých odrůd jabloní 
a hrušní, kdy se žáci 9. tříd učili, jak strom sadit 
a jak o něj pečovat.  

Okresní kolo Bible a my     Dagmar Mlýnková
Ve středu 28. listopadu 2018 proběhlo v naší škole okresní kolo 26. ročníku celostátní dějepisné 
soutěže Bible a my. Ze školních kol, jež se uskutečnily na 24 školách a do nichž se zapojilo 820 
žáků, postoupilo do okresního kola 52 žáků nebo studentů. 
V okresním kole nejdříve všichni žáci napsali 
písemný test, který byl v každé kategorii za-
měřen na určité biblické téma: postavu Ab-
rahám, Ježíšova podobenství, cesty apoštola 
Pavla nebo Mojžíše a knihu Exodus. Poté se 
soutěžící odebrali na návštěvu městského mu-
zea, kde navštívili mimo jiné výstavu k 100. 
výročí vzniku Československa. Na základě vý-
sledků testů bylo do finálového kola vybráno 
6 žáků z každé kategorie. V ústním veřejném 
finálovém kole musely tyto děti prokázat své 
znalosti, dovednosti, rychlost a pohotovost, 
což rozhodlo o konečném pořadí. 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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V soutěži byli nejúspěšnější žáci ze ZŠ Dolní Bojanovice 
a Purkyňova gymnázia Strážnice. Z naší školy se do finále 
probojovala Anna Hudcová ve II. kategorii, kde skončila na 
krásném 4. místě. Beáta Stoláriková byla v I. kategorii sed-
má a Anna Tomšejová ve III. kategorii devátá. Všem třem 
gratulujeme. Vítězové z každé kategorie postoupili do celo-
státního kola.
Díky spolupráci učitelů, žáků, otce Roberta, paní Rosíko-
vé a paní Sochorové se organizace soutěže skvěle zdařila 
a soutěžícím se u nás líbilo. Děkujeme také sponzorům, 
kteří přispěli na odměny účastníků: Českomoravské pro-

vincii řádu piaristů, římskokatolické farnosti Veselí nad Moravou a Hodonín.

Zúčastnili jsme se Adventního jarmarku pod Bílou věží              Petr Tomeček
Pedagogové a žáci školy se v letošním roce po-
prvé pod hlavičkou školy zúčastnili městského 
adventního jarmarku, který se tradičně konal 
v Kostelní ulici a na farní zahradě pod patronací 
Centra pro rodinu, města Strážnice a kulturního 
domu Strážničan. Ve dvou stáncích se ve spo-
lupráci s rodičovským spolkem OSMA z. s. po 
tři dny nabízely různorodé vánoční a adventní 
dekorace a výrobky. Žáci si tak na vlastní kůži 
mohli mimo jiné vyzkoušet finanční gramot-
nost v praxi a jaké to je prodávat a nabízet zboží 
opravdovým zákazníkům z řad návštěvníků ad-
ventního jarmarku.     

Oslavy 110. výročí školy         Lenka Martinková
V pátek a v sobotu 30. 11.–1. 12. 2018 naše škola oslavila 110. výročí 
založení školy uspořádáním jarmarku a dnem otevřených dveří.  V pá-
tek ředitel školy spolu se starostkou a ostatními čestnými hosty zahájil 
oslavy a slavnostní otevření jarmarku.
V prostorách velké klubovny bylo pro veřejnost připraveno množství 
výrobků, které s nadšením a pečlivostí nachystaly děti a jejich učitelky. 
Kdo nespěchal, poseděl v „kavárničce“, vychutnal si čaj, kávu, drobné 

cukroví nebo palačinku 
s domácí marmeládou.
V tělocvičně proběhla 
dvě hudební pásma: pří-
jemnou předvánoční at-
mosféru navodily svým 
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zpěvem děti z II. stupně a po nich vnesly radost svým vystou-
pením děti z I. stupně školy. 
V aule byla pečlivě připravena historická výstava, díky níž 
mohli návštěvníci cestovat časem a posadit se do starých 
vyřezávaných lavic, vzít do rukou břidlicovou tabulku nebo 
křehkou starou učebnici, prohlédnout si fotografie, kroniky či 
dokumenty.
V sobotu škola otevřela své brány všem návštěvníkům z řad 
bývalých žáků, zaměstnanců nebo zájemců o budoucí docház-
ku do naší školy. Na speciálně připravené „hvězdné“ trase si 
mohli za doprovodu průvodců z řad žáků hosté prohlédnout 

všechny budovy školy a některé připravené výstavy. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří věnovali 
svůj čas a zavítali k nám.
Velké díky patří všem ochotným rodičům a prarodičům, kteří přispěli drobnými i hodnotnějšími 
dary, které posloužily k přípravě a průběhu oslav.

A na závěr obrovské díky všem sponzorům, díky nimž tato akce proběhla v celé své kráse:

F. Žádník - Čalounictví Veselí n. Mor.   Ing. Michal Daněk, PH. D.
Grafobal Skalica     Lesní správa Strážnice
ING. Josef Kříž SPORT – HRAČKY – PAPÍR  LINEA Nivnice
Město Strážnice     Radek a Lucie Nejeschlebovi
Petra Chromečková, FANTASY ITALIA, s. r. o.   STRÁŽNICKÝ MODROTISK
Prefa Strážnice     Víno Botur Strážnice
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Čápovka sportuje                                               Renata Lanová
Úspěch v krajské soutěži
Po vítězství v plaveckých závodech v Ratíškovicích se naši borci pečli-
vě připravovali na krajské kolo do Brna. To se také náramně vyplatilo. 
Družstvo starších žáků ve složení Matěj Šuráň, Adam Plaširyba, Michal 
Šimoník, David Salčák, Ondřej Šrůtka a Štěpán Hudeček se ve velké kon-
kurenci neztratili a získali páté místo. Největšího úspěchu dosáhl Adam 
Plaširyba ziskem třetího místa v závodu 50 m prsa.
Nohejbal
Na turnaji pořádaném naší školou zvítězilo družstvo starších žáků ve 
složení Petr Otevřel, Vojta Knirsch a Robert Koštuřík. Probojovali se do 
okresního kola.

Mladí florbalisti      Šárka Hlahůlková
I v letošním šk. roce začala florbalová sezona 
pro první stupeň základní školy pod názvem 
ČEPS cup, který navazuje na úspěšný Pohár 
základních škol. Výběrové družstvo chlapců 
z 3.–5. třídy obsadilo v okresním kole, které 
proběhlo ve sportovní hale TEZA v Hodo-
níně, mezi 14 družstvy vynikající 4. místo. 
Akce jsme se zúčastnili poprvé a jeli jsme si 
především vyzkoušet atmosféru velkých zá-
vodů. Takový úspěch jsme vůbec nečekali, 
před námi se umístily jen hodonínské školy. 
Všichni hráči bojovali s velkým nasazením, 
střelecky zazářil především třeťák Pavlík La-
baj a čtvrťák Honza Jakubíček.

Vánoční jarmark            Simona Randová
Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak na naší škole již tradičně proběhl vánoční jarmark, který se 
uskutečnil ve dnech 4.–6. prosince. První dva dny se třetí oddělení školní družiny zaplnilo vánoč-
ními výrobky, které vyráběli žáci pod vedením pedagogů ve výtvarné výchově, pracovních čin-
nostech, ale také ve školní družině. Poslední den vánoční jarmark probíhal na chodbě naší školy 
a zpestřil tak program třídních schůzek.
Na této předvánoční 
akci si mohli žáci, uči-
telé a především rodiče 
zakoupit nejen nejrůz-
nější vánoční přáníč-
ka, svícny, ozdoby na 
stromeček, keramické 
ozdoby, ale také ručně 
šité či ze dřeva vyřezá-
vané výrobky.

Základní škola Školní Strážnice 
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O tom, že se vánoční jarmark vyvedl, svědčí i zaslouženě 
vydělaná částka, která přesáhla 11 000 Kč. Na co se dále 
peníze použijí, budou rozhodovat sami žáci ve školním par-
lamentu.
Poděkování patří žákům základní školy, pedagogickým 
pracovníkům a v neposlední řadě také rodičům za jejich 
podporu.

Mikulášská nadílka – 5. 12. 2018                  Martina Horňáčková
Rok se s rokem sešel a už zase nastal čas adventní. A jako každý rok i letos k nám do školy zavítal 
svatý Mikuláš se svojí družinou. Během dopoledne navštívil všechny třídy. Hodné děti dostaly od 
andílků sladkosti a ti zlobiví museli zazpívat nebo zarecitovat, aby si je zasloužili. Někteří dokonce 
skončili v pytli a čerti si je chtěli vzít s sebou do pekla! Poté, co „zlobivci“ svatému Mikuláši slíbili, 
že se polepší a budou vzorní, nikdo v pekle neskončil. Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
zúčastněných žákům tříd 9. A a 9. B za aktivní přístup a přípravu krásných kostýmů. Tradice se 
musí ctít! 

Flitrovoproužkovaný den s básničkou
My, žáci 4. A, jsme na naší škole vymysleli projektový den s názvem , „Flitrovoproužkovaný 
den s básničkou“. 
Vyzdobili jsme si školu barevnými proužky, básničkami a vše mohlo začít. V pátek 23. 11. 
se v naší škole objevilo plno žáků v pruhovaném nebo flitrovém oblečení. Moc jim to všem 
slušelo a byli jsme rádi, jak se do našeho projektu zapojili. Ale aby to nebylo tak jednoduché, 
musela každá třída vymyslet svoji básničku. Týden se skládaly rýmy, verše a básničky byly 
na světě. Bylo vidět, že se celá škola snaží, a dokonce naši spolužáci ani tolik nezlobili. 
Školní parlament nám pomohl s hodnocením básniček a byli jsme rádi, že se nám, čtvrťá-
kům, tento zábavný projekt pro naše spolužáky ze ZŠ Školní vydařil.
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Výhercům o nejlepší básničky gratulujeme!
1. místo  9. B
2. místo  1. B a 2. A 
3. místo  5. A

Copak to byl za nápad 
o našich učitelích verše psát?
Přišli na to čtvrťáci
a teď máme rýmovat my, mazáci?
My jsme třída pilných žáků,
žádný nechce do učňáků.
Tak abyste se všichni učitelé snažili,
abychom přijímací zkoušky složili.
Pane řediteli náš milý,
co máme dělat, abychom tu matiku pochopili.
Čeština pro nás není žádná srandička,
o tom ví své naše třídní, Zlámalová Janička.
Teď žijeme plesem
a ne zkouškovým stresem.
Však my jednou oceníme,
co nám škola přinesla,
budeme si tuze vážit
kantorského řemesla.             9. B                         Třída 4. A ZŠ Školní

10. školní ples
ZŠ Strážnice Školní 283 spolu se Spolkem při ZŠ si Vás dovoluje pozvat na 10. školní ples. Vstupen-
ky si budete moci koupit v průběhu ledna v kanceláři školy (do 14.30).

V novém roce 2019 přejeme všem zaměstnancům školy, žákům i jejich rodičům
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů. 

Risto Ljasovský, Blanka Jančíková
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Zelený den              Jan W. Jongepier
Školy po celém světě zapojené do programu Ekoškola dříve slavily den 7. listopadu jako Světový den 
ekoškol. Letos byl v České republice vyhlášen celý týden 5.–11. listopadu jako Národní týden eko-
škol, kdy se ekoškoly měly více zviditelnit nějakou akcí. Z technických důvodů se Ekotým rozhodl 
udělat Zelený den ze středy 14. listopadu a žáci i zaměstnanci školy byli vyzváni, aby se oblékli 
do zeleného. Na výzvu reagovalo mnoho žáků ze všech tříd, především však z nižšího gymnázia, 
o čemž svědčí přiložená fotografie.

 

Dějepisná soutěž                   Libor Vychodil
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se opět po roce na 
gymnáziu v Chebu konala velká a pro studenty 
mimořádně náročná Dějepisná soutěž studentů 

gymnázií ČR a SR, které se účastnilo cel-
kem 75 gymnázií z České republiky i ze 
Slovenska (východních sousedů bylo 19). 
Letošní téma bylo zaměřeno na událos-
ti kolem kulatého výročí pražského jara 
1968 a následné období normalizace až 

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Střední škola Strážnice slavila úspěchy na mistrovství AR Junior 2018
Mladí aranžéři uměleckých škol se každoročně scházejí, aby změ-
řili své dovednosti na nejprestižnější soutěži oboru – mistrovství 
republiky aranžérů AR Junior, které se již tradičně odehrává 
v Českých Budějovicích. Studenti Střední školy Strážnice se soutě-
že pod pedagogickým vedením zúčastňují každý rok – pravidelně 
vozí cenná místa. V letošním roce získali naši studenti vůbec nej-
lepší ocenění mezi zúčastněnými školami – o dvě první místa se 
zasloužily studentky třetího ročníku – Denisa Létalová a Barbora 
Kopková. 
Jedno z témat – „Inspirace První republikou“ se stalo výchozí právě 
pro Denisu Létalovou, která jej uchopila v rámci disciplíny špen-
dlení na figurínu. Jedná se o poměrně složité zadání, závazným je 
zde úkol zpracovat minimálně se třemi kusy látky, z nichž žádný 
nesmí být střihán či jinak trvale poškozen. Denisa si ve své práci 
kladla otázku: „Kdo určoval tón tehdejší módě“? Průzkum ji tak 
dovedl k vyhlášenému salonu Hany Podolské, mezi jejíž zákaznice 
ve třicátých letech patřily nejen prvorepublikové filmové hvězdy 
jako Adina Mandlová, ale dokonce první dáma – Hana Benešová. 
Šaty Podolské budí úžas a uznání také v dnešní době – tato žena pracovala s luxusními materiály 
a inspiraci hledala v Paříži. Pro šaty jsou tudíž typické volně splývavé střihy a odhalená šíje. Tyto 
formy následně přenesla Denisa na svůj model, který je určený pro dívku, chystající se na večírek. 
Střední škola Strážnice gratuluje všem dalším studentům, kteří se na soutěži umístili: Anetě Obrtlí-
kové (4. místo za výkladní skříň), Anně Hudcové (2. místo za dárkové balení), Viktoru Sedlákovi (3. 
místo v počítačové grafice), Pavlíně Mokrušové (3. místo za špendlení na živý model) a Kláře Šikové 
(4. místo za úpravu stolu pro dvě osoby).       Alžběta Vyskočilová

Střední škola Strážnice

do roku 1977. Soutěžilo se ve vědomostech z mnoha oblastí, např. politického vývoje ČSSR, filmu 
nebo sportu. Tým Purkyňova gymnázia ve složení Jakub Šuráň (oktáva), Alžběta Grombířová (3. A) 
a Ondřej Pres (sexta) dosáhl na vynikající 4. místo. Mezi gymnázii z České republiky byli dokonce 
třetí! 
Našim reprezentantům velmi poděkujeme za účast, poctivou přípravu i skvělé umístění.
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Pohádková módní show
Tradiční prosincová módní show Střední školy Strážnice se letos nesla v pohádkovém duchu. Nej-
novější ukázky modelové tvorby ze žákovského ateliéru byly prezentovány v úchvatné kulise Ledo-
vého království. Diváci tak mohli vidět nejen úspěšné kolekce, které školu reprezentovaly na sou-
těži Mladý módní tvůrce ČR v Jihlavě, odkud si soutěžící dovezli několik stříbrných a bronzových 
medailí, ale také nabídku oděvních firem z regionu. V neposlední řadě mohli návštěvníci obdivovat 
scenérii ledové říše, kterou realizovali žáci oboru Aranžér.        Monika Frantová

Střední škola Strážnice vás zve na den otevřených 
dveří nově zrekonstruovaného pavilonu dílen na 
pracovišti J. Skácela 890 v termínu 7. 2. 2019. 

Hromadné prohlídky s průvodcem se konají v těchto 
časech: 

10.00 h., 13.00 h., 16.00 h., 17.00 h., 18.00 h. 

Základní umělecká škola Strážnice
Adventní koncerty Základní umělecké školy 
První sníh nám připomíná, že je tu skutečně zima. Adventní 
čas jsme si mohli opět zpříjemnit koncerty Základní umě-
lecké školy a zajistit si tak hezký společný zážitek, neboť ad-
ventní koncerty jsou pro mnohé akcí, která naplno otevírá 
pomyslnou bránu Vánoc. 
Stejně jako minulý rok, i letos jsme uspořádali koncert také 
pro petrovské publikum. Připravený program zazněl jako 
první v úterý 11. 12. 2018 v kostele sv. Václava v Petrově 
a jsme rádi, že se koncert líbil a že i zde máme své příznivce. 
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Den poté, ve středu 12. 12. 2018, zahráli a zazpívali sólisté, ko-
morní soubory, pěvecký sbor a školní orchestr v krásných pro-
storách kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. V pořa-
dí druhý koncert zahájili trumpetisté Intrádou a odstartovali 
tím hodinu a půl plnou melodií. Postupně se střídaly skladby 
různých žánrů a nálad a vše bylo umocněno výbornými in-
terpretačními výkony našich mladých muzikantů. Slovem pro-
vedla paní učitelka Eva Tesaříková. Kostel byl opět zaplněn do 
posledního místa a již tradiční 
závěrečný potlesk ve stoje svěd-
čí o tom, že ve vás náš program 
zanechal dojem. Jsme vděční za 
milé ohlasy a nesmírně nás těší, 
že se náš koncert stal součástí 
vašich dní v krásném čase ad-

ventu. Nic přeci nepodtrhne vánoční atmosféru lépe jako hudba. 
Pro připomenutí koncertu můžete nahlédnout na naše webové strán-
ky (www.zusstraznice.cz) nebo  facebookový profil - Základní umě-
lecká škola Strážnice, kde jsou fotky a videa z těchto akcí. 
Rád bych vás také pozval na taneční vystoupení s názvem „Mezi 
světy“, které se svými žáky připravil pan učitel Daniel Sýkora. Tě-
šíme se na vás ve čtvrtek 17. 1. 2018 v 18 hodin v kulturním domě 
Strážničan.            Petr Jandásek
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Sport
Stolní tenis Strážnice
Strážnice na okresních přeborech 2018 nenašla konkurenci
Hned 14 účastníků ze Strážnice se zúčastnilo listopadových okresních přeborů 2018 ve stolním teni-
su v kategoriích ml. žáci, st. žáci, dorost a dospělí. Ve dvoudenním klání v Hodoníně se prosadilo hned 
9 z nich v bojích o medaile, ale ani zbytek se neztratil.

Výsledky:
OKRESNÍ PŘEBORY 2018
3 tituly z dvouher, 3 ve čtyřhrách a mixu pro Strážnici.
Sobota – dospělí a st. žáci
Radim Morávek okresní přeborník dospělých, 
Jindra Moravek 3. v dospělých. Oba zlatí ve čtyřhře dospělých.
Jarda Grabovský okresní přeborník ve starších žácích. 
Grabovský ml., Grabovský st. 3. ve čtyřce mužů.
Neděle – ml. žáci, dorost
Eda Orel okresní přeborník v dorostu, 
1. čt. dorost, 3. mix dorost.
Bureš Martin 2. dorost 1. čt. dorost 1. mix dorost.
Slonka Kuba 3. ml. ž. 2. čt. ml. ž. 
Jamný Ondra 2. čt. ml. ž a 2. mix ml. ž. 
Marta Orlová 3. mix dorost.

Informace ze vzpírání v druhém pololetí
Můj letošní vrchol byl v Budapešti na M. E. veteránů. 
Jak jsem skončil, již víte. Dokonce víte, že medaili za 
třetí místo jsem získal aspoň na památku.
Poslední sobota v červnu patřila veteránské lize 
v Brně. Pro můj klub bylo vystoupení úspěšné, neboť 
jsme letos získali třetí místo z dvanácti oddílů z celé 
republiky. Takže jednoznačně to byl úspěch. Pro 
informaci – závodím s veterány ze Zlína. Měl jsem 
v úmyslu ještě startovat na V. C. Plzně, ale neměl jsem 
natrénováno, tak jsem to vzdal.
Několikrát jsem byl nominovaný jako rozhodčí na zá-
vody všech kategorií. Vrcholem této činnosti bylo roz-
hodování na M. R. mužů a žen v Havířově. Soutěž byla 
po dva dny v listopadu. Pro mě osobně to byla pocta 
rozhodovat na tak vysoké soutěži. Vše dopadlo dobře.
Ještě jedna nečekaná událost mne potkala při rozhodování v říjnu ve Zlíně. Ke stému výročí republiky 
a stodvacátému výročí vzniku Sokolajsem byl i s mými kolegy odměněn pamětním listem a medailí. 
Byl jsem potěšen.
V roce 2019 je M. E. ve Finsku, Rovaniemi. Je to daleko, ale není vyloučeno, že se tam se dvěma kolegy 
vydáme. M. S. je v Montrealu, takže to je mimo finanční možnosti. Navíc, musí sloužit zdraví! Držení 
palců není zakázáno, naopak je vítáno. Takže… Sportu zdar, vzpírání obzvlášť!               Vybíral Josef
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Kultura ve městě
Městské muzeum Strážnice
Plán výstav na rok 2019
Muzeum a sklepení
20. 1.–28. 3. Výstava obrazů Bohumila Megy ke 100. výročí narození, 
  výstava bude zahájena v neděli 20. ledna ve 14. hodin 
14. 4.–26. 5. Výstava krojovaných panenek zapůjčená z Vlastivědného muzea Kyjov 
  a Masarykova muzea Hodonín
2. 6.–25. 9. Svět kostiček II. – Lego, pokračování úspěšné výstavy ze sbírky 
  soukromého sběratele  
6. 10.–10. 1. 2020   Od vítězného února po sametový listopad, „Střípky všedního života 
  v Československu mezi lety 1948–1989“. Retro výstava ze sbírky 
  soukromého sběratele
 
Muzejní podzemí
Duben–září Napijme sa, ale z čeho? unikátní výstava 2800 štamprlí z 36 zemí světa 
  ze soukromé sbírky Milana Hanáka ze Strážnice
 
Synagoga
Červen–září Místa utrpení, smrti a hrdinství, putovní výstava o osudech našich občanů 
  v koncentračních táborech

Česká křesťanská akademie
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
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Kurz lidového tance strážnického danaje a horňácké sedlácké pořádaný KD na podzim minulého 
roku se setkal se značným ohlasem. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se však mnoho zájemců 
do kurzu vůbec nedostalo. Odezva účastníků kurzu byla velmi pozitivní a dokonce se mnozí 
vyjádřili, že by si rádi kurz pro lepší zvládnutí získaných tanečních dovedností zopakovali. Proto 
jsme se rozhodli ještě na začátku roku nového kurz tanců danaj a sedlácká zopakovat. Tentokrát 
s rozdělením na dva běhy – pro začátečníky a pro ty, kteří již základy zvládli a chtějí své taneční 
dovednosti dále rozvíjet. Kdo má zájem, může samozřejmě oba kurzy spojit a naučit se kompletní 
figury obou tanců. Těšíme se na Vás!
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Milé děti, přijďte se zabavit, zatančit, zazpívat, zkrátka vyřádit se na náš karneval. V letošním 
roce jsme pozvali skvělého kouzelníka a baviče Jiřího Hadaše. Jeho programy jsou vždy perfekt-
ně připravené a zabaví malé i větší děti. Těšíme se na princezny, piráty, zvířátka, námořníky, víly 
a všechny ostatní masky, za které se na karneval přestrojíte. Určitě rádi využijete i malování na 
obličej, které bude pro vás připraveno. Karneval bude pro všechny děti odměnou za první polo-
letí ve škole, protože hned další den po karnevalu se bude ve škole dostávat vysvědčení. Těšíme 
se na vás ve středu 30. 1. 2019 v 16 hodin, vstupné jednotné, 50 Kč na osobu.



1/201932

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? Podobně, s pověstným 
anglickým humorem a nadsázkou, nás do světa politiky uvede komediální divadelní hra Co 
takhle ke zpovědi. Vláda Jejího Veličenstva 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.

Reprezentativní ples města Strážnice a KD Strážničan se opět ponese v tematickém duchu, tento-
krát se necháme inspirovat krásným obdobím renesance. Předtančením 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 Clu-
bu pak Big Band ZUŠ Veselí n. M. Nebude chybět ani oblíbený fotoateliér.
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Městská knihovna při KD Strážničan
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Vzpomínkový večer Hovory „H“ vznikl ke 100. výročí narození Miroslava Horníčka, který byl 
nejen skvělý herec a bavič, ale i spisovatel a výtvarník. Pořad si připravil jeho blízký přítel a spo-
lupracovník Richard Pogoda, který Vás večerem provede slovem i hrou na piano. Spolu s ním se 
představí i saxofonista Miroslav Švihálek.
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ČT 17. 1. KD – NOVOROČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ STRÁŽNICE 18.00
NE 20. 1. KD – KURZ LIDOVÉHO TANCE  pro začátečníky ve 14.00, pro pokročilé v 16.00

Pod vedením Víti Hořáka ze souboru Žerotín se naučíte strážnický danaj a horňáckou 
sedláckou. Vstupenky je možné zarezervovat nebo přímo zakoupit přes online předpro-
dej KD Strážničan nebo v kanceláři KD

ST 30. 1. KD – LETEM SVĚTEM – karneval pro děti s Jiřím Hadašem, vstupné 50 Kč 16.00
ČT 31. 1. KD – PŘÍČINY NAŠICH NEMOCÍ 17.00

Jaromír Bertlík, vstupné dobrovolné

SO 2. 2. KD – BLUESOVÝ FESTIVAL, vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě 17.00
17.00 OUTSIDER BLUES, 18.20 BIG DADDY, 19.40 WBAND, 21.00 ENERGIT

ÚT 5. 2. KD – CO TAKHLE KE ZPOVĚDI Petr Nárožný v hlavní roli komedie  19.30
„Pardon me, Prime Minister“, režie Vladimír Strnisko, dále hrají: Jaromír Nosek / Jakub 
Štěpán / Martin Zahálka ml., Jan Čenský / Martin Zahálka, Máša Málková / Kateřina 
Sedláková, Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová, Karolína Vágnerová / Andrea Daňková 
/ Anna Jiřina Daňhelová... Vstupné 350 Kč

19. 2. KD – CESTOPIS O JIŽNÍ AFRICE s Petrem Nazarovem 17.00

28. 2. KD – LUCIE BÍLÁ s Petrem Maláskem – recitativ  19.00
Vstupné 790/890/990 Kč

1. 3. KD – PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Divadlo Krapet Praha 10.00
Pohádka pro mateřské školy a 1.–3. třídu ZŠ, vstupné 70 Kč

1. 3. KD – ZPĚVÁČCI STRÁŽNICKA VAŠKA HARNOŠE – NEVEŘEJNÉ PŘEDKOLO 16.00
Neveřejné výběrové předkolo pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit finále 
v neděli 31. 3. v KD. Do předkola se nemusíte hlásit předem. 

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 leden a únor 2019
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KOUPÍM DŮM 
V TÉTO LOKALITĚ. 

Nabídněte prosím na 
tel. 604 641 397.

 
HLEDÁM KE KOUPI 

BYT V OKOLÍ. 
Tel. 739 868 635.

PROGRAMOVÁ 
PRACOVNICE KD

Kulturní dům Strážničan 
přijme do pracovního 
poměru zaměstnance 

na pozici 
programový pracovník.
Nástup od března 2019. 

Zájemci hlaste se osobně 
na KD. 

Inzerce

1/2 rádio čas
RADIO ČAS – MEDIÁLNÍ PARTNER FESTIVALU BLUES ROAD STRÁŽNICE



1/201938



1/2019 39



1/201940



1/2019 41



1/201942

Adventní jarmark 2018       Foto R. Svobodová, O. Floriánová, Z. a D. Bobčíkovi
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