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USNESENÍ ze 2. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 10. 12. 2018
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/2 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-

ta Strážnice na rok 2019 pro Myslivecký spolek
Žerotín Strážnice, se sídlem Školní 892, 696 62
Strážnice, IČ: 48843253, na opravu komína na
budově Bažantnice,
1/3 plnění úkolu č. 90 ze 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 9. 2018,
1/4 poděkování Federace židovských obcí ČR,
Linky bezpečí, z. s. a NF Legie 100 za poskytnutí finanční podpory v roce 2018.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/11 vnitřní směrnici k používání Sociálního

fondu města Strážnice v roce 2019,
2/12 poskytnutí finančního daru ve výši 2500
Kč pro paní Helenu Horňáčkovou, •••, 696 62
Strážnice, dle předložené smlouvy,
2/13 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro spolek Danájek z. s., se
sídlem Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice, IČ:
22904557, ve výši 20000 Kč na úhradu provozních nákladů spolku v roce 2019 dle předložené smlouvy,
2/14 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro spolek Danájek z. s., se
sídlem Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice, IČ:
22904557, ve výši 8000 Kč na úhradu odměn
vedoucím za práci s dětmi a mládeží v roce
2019 dle předložené smlouvy,
2/15 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Sarkander, z. s., se sídlem
Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, IČ:
60043920, ve výši 20000 Kč na úhradu provozních výdajů oddílu Scarabeus v roce 2019
dle předložené smlouvy,
2/16 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2018 pro Malovaný kraj, z. s., se
sídlem 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ: 27010511, ve výši 15000 Kč na částečnou
úhradu provozních výdajů při vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2019 dle předložené
smlouvy,
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2/17 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

nice na rok 2019 pro ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Strážnice, se sídlem č. p. 5058, 696
65 Petrov, IČ: 64479986, ve výši 20000 Kč na
úhradu provozních výdajů spolku v roce 2019
dle předložené smlouvy,
2/18 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Český svaz včelařů, z. s.,
základní organizaci Strážnice, se sídlem Polní
1744, 696 62 Strážnice, IČ: 61743143, ve výši
15000 Kč na částečnou úhradu provozních výdajů spolku v roce 2019 dle předložené smlouvy,
2/19 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 ve výši 12000 Kč pro Českou
křesťanskou akademii, z. s., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha, IČ: 15887472,
na úhradu provozních výdajů spolku spojených
s přednáškovou činností místní skupiny Strážnice v roce 2019 dle předložené smlouvy,
2/20 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Letecko-modelářský klub
Strážnice p. s., se sídlem Strážnice, Úprkova/
St. Železník 1075, IČ: 61743348, ve výši 9000
Kč na úhradu provozních výdajů spolku v roce
2019 dle předložené smlouvy,
2/21 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Moravskoslezský kynologický svaz, Strážnice, pobočný spolek se sídlem
Frolkova 985, 696 62 Strážnice, ve výši 8000
Kč na úhradu provozních výdajů spolku v roce
2019 dle předložené smlouvy,
2/23 návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2020–2022 příspěvkové organizace:
1. Základní škola Strážnice, Školní 283,
IČ: 49418971
2. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, IČ: 70945730
3. Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539,
IČ: 70945446
4. Školní jídelna Strážnice, Příční 1365,
IČ: 49418858
5. KD Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321,
IČ: 00637912
2/24 Návrh rozpočtu na rok 2019 příspěvkové
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organizace:
1. Základní škola Strážnice, Školní 283,
IČ: 49418971
2. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, IČ: 70945730
3. Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539,
IČ: 70945446
4. Školní jídelna Strážnice, Příční 1365,
IČ: 49418858
5. KD Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321,
IČ: 00637912,
2/25 uzavření předložené smlouvy o právu provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě níž
je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním stavby bezbariérového přístupu k bytovému domu Ořechovka 1302 v rámci stavby „Bytový dům Ořechovka 1302, Strážnice – vestavba
výtahu a bezbariérový přístup“ v ulici Ořechovka, a to na pozemku města Strážnice p. č. 484/1
v katastrálním území Strážnice na Moravě,
2/26 uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním stavby přípojek plynu, kanalizace,
vody, NN, nájezdu včetně sjezdu na místní komunikaci, přístupového chodníku, to vše realizované v rámci stavby „Novostavba rodinného
domu na p. č. 7383/107, 7383/114, 7383/121,
7383/126, 7383/132, k. ú. Strážnice na Moravě“, v ulici Dúbrava, a to na pozemcích města
Strážnice 7383/125 a p. č. 7383/131 v katastrálním území Strážnice na Moravě,
2/27 uhrazení celkové částky 15476 Kč, tj. nákladů na odprodej církevního pozemku parc.
č. 2843/8 zapsaného na listu vlastnictví
č. 4382 pro k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku
Římskokatolické farnosti sv. Martina Strážnice
do majetku manž. ••• následujícím způsobem:
- kupní cenu – částku 14 400 Kč na účet Římskokatolické farnosti sv. Martina Strážnice,
- polovinu správního poplatku za návrh na
vklad do katastru nemovitostí – částku 500 Kč
na účet Římskokatolické farnosti sv. Martina
Strážnice,
- daň z nabytí nemovitosti – částku 576 Kč na
účet manž. •••;
touto transakcí město dokončuje vypořádání
vlastnických vztahů k částem pozemků pod
stavbami v ul. Tyršova, zahájené městem v r.
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2010. Napravuje se tak chybné zaměření stavebních míst, které bylo uskutečněno MěNV
Strážnice v letech 1977–1980,
2/28 uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu dle usn. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, na základní
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním stavby přípojek plynu, kanalizace,
vody, NN, nájezdu vč. sjezdu na místní komunikaci, přístupového chodníku, to vše realizované v rámci stavby „Novostavba rodinného
domu na p. č. 7383/107, 7383/114, 7383/121,
7383/126, 7383/132, v k. ú. Strážnice na Mor.,
v ul. Dúbrava, a to na pozemcích města Strážnice p. č. 7383/125 a p. č. 7383/131 v k. ú. Strážnice na Moravě“,
2/29 na základě „Usnesení č.j. KSBR 31 INS
18619/2018-A-6“ přihlášení pohledávky města
ve výši 82 359,50 Kč do insolvenčního řízení
za Janou Miškeříkovou, bytem •••, Strážnice,
2/30 přijetí účelového finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365 dle předložené
žádosti ze dne 13. 11. 2018, který je určen na
podporu polytechnické výchovy,
2/31 s účinností od 1. 1. 2019 navýšení pracovního místa v městském úřadu ve Strážnici
o funkci „asistent vedení města“. Nejedná se
o pracovní pozici úředníka ve smyslu zákona
o úřednících územních samosprávných celků č.
312/2002 Sb.,
2/32 uzavření nájemní smlouvy v předloženém
znění 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, •••, Strážnice, za účelem přezimování hausbotu „Bonbon“,
2/33 podmínky pro zabezpečení svatebních
obřadů ve správním obvodu matričního úřadu
Strážnice v roce 2019 takto: Termíny stanovené
pro uzavírání manželství v roce 2019, tj. dvě
soboty v měsíci (viz. příloha č. 2), oddací hodiny: 10.00 hod.–13.00 hod. (čas zahájení obřadu) a úředně určená místa ke konání svatebních
obřadů (obřadní síň Městského úřadu Strážnice
a zasedací místnost OÚ Radějov).
Současně stanovila v souladu s informací
č.12/2012, kterou vydal odbor všeobecné správy MV ČR dne 19. 6. 2012, tzv. „provozní po-
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platek“ za poskytování nadstandardních služeb
nad rámec stanoveného správního poplatku při
zajišťování svatebních obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Strážnice (s platností na
dobu neurčitou),
2/34 plán realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na dodavatele stavebních prací akce
„Modernizace učeben ZŠ M. Kudeříkové – stavební úpravy“, který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci
b) seznam oslovených uchazečů:
1/ Stavební společnost Kněždub spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
2/ MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87,
697 01 Kyjov
3/ Stavební společnost plus s.r.o., Měšťanská
3992/109, 695 01 Hodonín
c) návrh členů komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich
náhradníků ve složení: členové komise Walter
Bartoš, Petr Helísek, Radek Tyllich. Náhradníci
Petra Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/35 uzavření předložené Smlouvy o právu
provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním stavby bezbariérového přístupu k bytovému domu Ořechovka 1400 v rámci stavby
„Bytový dům Ořechovka 1400, Strážnice – vestavba výtahu a bezbariérový přístup“ v ulici
Ořechovka, a to na pozemcích města Strážnice
p. č. 501 a p. č. 502 v katastrálním území Strážnice na Moravě.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/3 poskytnutí dotace ve výši 40000 Kč z roz-

počtu města Strážnice na rok 2018 pro Soubor
lidových písně a tanců Žerotín z. s., se sídlem Za
Drahou 1853, 696 62 Strážnice, IČ: 61743534,
na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním hodů v roce 2018 dle předložené smlouvy,
4/4 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Soubor lidových písní
a tanců Žerotín z. s. se sídlem Za Drahou 1853,
696 62 Strážnice, IČ: 61743534 ve výši 40000
Kč na úhradu provozních výdajů spolku v roce
2019 dle předložené smlouvy,
4/6 poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) z rozpočtu města Strážnice na rok 2018
pro TJ Jiskra Strážnice z. s., se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice, IČ: 48846805, ve
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výši 2000000 Kč na pořízení nafukovací haly
pro zimní provoz tenisového oddílu, kdy stávající hala byla zničena při živelné pohromě dne
30. 10. 2018, dle předložené smlouvy,
4/7 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Český svaz chovatelů, z.
s., Základní organizace Strážnice, se sídlem
Nová 592, 696 62 Strážnice, IČ: 70899053, ve
výši 40000 Kč na nákup železných voliér, na
nákup materiálu a nátěrových hmot, na nákup
stanového přístřešku, na opravu výstavní místnosti a na pořádání výstavy drobného zvířectva
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
4/8 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2019 pro spolek Orel jednota Strážnice, se sídlem Masarykova 381, 696
62 Strážnice, IČ: 64479242, ve výši 46000 Kč
na činnost spolku v roce 2019 dle předložené
smlouvy,
4/9 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice,
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,
IČ: 64479242, ve výši 46000 Kč na odměny pro
cvičitele při práci s mládeží a dětmi v roce 2019
dle předložené smlouvy,
4/10 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice,
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,
IČ: 64479242, ve výši 20000 Kč na úhradu výdajů na činnost DFS Fěrtůšek v roce 2019 dle
předložené smlouvy,
4/11 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice,
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,
IČ: 64479242, ve výši 40000 Kč na úhradu
výdajů na činnost FS Demižón v roce 2019 dle
předložené smlouvy,
4/12 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice,
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,
IČ: 64479242, ve výši 20000 Kč na úhradu výdajů na činnost DFS Demižónek v roce 2019 dle
předložené smlouvy,
4/13 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Charitu Strážnice, se sídlem Kovářská 396, Strážnice, IČ: 44164335, ve
výši 300000 Kč na částečnou úhradu provozních a osobních nákladů souvisejících s provozováním sociálních služeb a provozem chráněných pracovišť v roce 2019 dle předložené
smlouvy,
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4/14 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

nice na rok 2019 pro Muzejní a vlastivědný
spolek ve Strážnici, se sídlem náměstí Svobody
486, 696 62 Strážnice, IČ: 49940082, ve výši
800000 Kč na činnost spolku v roce 2019 dle
předložené smlouvy,
4/15 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro TJ Jiskra Strážnice, se sídlem Strážnice, IČ: 48846805, ve výši 1900000
Kč na úhradu nákladů na provoz spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2019 dle předložené smlouvy,
4/16 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Strážnice, se sídlem Veselská 1324, 696 62
Strážnice, IČ: 00227161, ve výši 60000 Kč na
částečnou úhradu provozních nákladů spolku
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
4/17 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Tělovýchovnou jednotu
Sokol Strážnice, se sídlem Veselská 1324, 696
62 Strážnice, IČ: 00227161, ve výši 14000 Kč
na odměny vedoucím za práci s dětmi, mládeží
a seniory v roce 2019 dle předložené smlouvy
4/18 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro spolek Rodinné centrum
Strážnice, z. s., se sídlem Polní 1707, 696 62
Strážnice, IČ: 22723803, ve výši 55000 Kč na
částečnou úhradu provozních nákladů spolku
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
4/19 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Římskokatolickou farnost
sv. Martina Strážnice, se sídlem Kostelní 514,
696 62 Strážnice, ve výši 30000 Kč na úhradu
výdajů na dopravu a cestovné pro děti a mládež
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
4/20 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Národní ústav lidové kultury, se sídlem Zámek č. 672, 696 62 Strážnice,
IČ: 00094927, ve výši 300000 Kč na částečnou
úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací 74. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročníku folklorního
festivalu Dětská Strážnice 2019 dle předložené
smlouvy,
4/21 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Soubor lidových písní
a tanců Danaj z. s., se sídlem Veselská 1321,
696 62 Strážnice, IČ: 48842885, ve výši 5000
Kč na nové propagační materiály dle předložené smlouvy,
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4/22 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro Soubor lidových písní
a tanců Danaj z. s., se sídlem Veselská 1321,
696 62 Strážnice, IČ: 48842885, ve výši 40000
Kč na výdaje spojené s činností spolku v roce
2019 dle předložené smlouvy,
4/23 střednědobý výhled rozpočtu města
Strážnice na roky 2020–2024,
4/24 - návrh rozpočtu města Strážnice na rok
2019
- návrh investičních akcí na rok 2019
- návrh rozpočtu Sociálního fondu města
Strážnice na rok 2019,
4/25 odměny komise pro projednávání přestupků v následující výši:
předseda komise k projednávání přestupků
2304 Kč/meritorní rozhodnutí
1204 Kč/jiný procesní úkon, kterým se věc
vyřizuje (např. odložení věci, postoupení jinému orgánu…)
zapisovatelka KPP
500 Kč/zasedání
člen KPP 		
250 Kč/zasedání,
4/26 finanční spoluúčast obce na financování
sociálních služeb ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Veselí nad Moravou
na rok 2019 v maximální výši 761 880 Kč.
Spoluúčast bude realizována za podmínky, že
služby získají Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na rok 2019 a budou v Základní síti
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou na rok 2019,
4/27 obecně závaznou vyhlášku č.1/2018
o místních poplatcích,
4/28 rozpočtové opatření č. 6/2018 na straně
příjmů navýšení +5 342,8 tis. Kč, na straně výdajů snížení -71 207,2 tis. Kč, financování snížení -76 550 tis. Kč v předloženém znění,
4/29 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k prodeji pozemku v majetku města
Strážnice, zapsaného na listu vlastnictví č. 1,
v k. ú. Strážnice na Moravě, a to p. č. 986/2
ostat. pl., ostat. komunikace o vým. 25 m² do
majetku manželů Jana a Barbory Klepáčových,
obou trvale bytem •••, Strážnice za cenu 600
Kč/m²,
4/30 předložené kupní smlouvy na prodej jednotlivých bytů v bytových domech Ořechovka
1739 a 1740 a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení předložené dohody o narovnání,
4/31 podání žádosti o dotaci poskytované MMR
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ČR v roce 2019 z podprogramu Odstraňování
bariér v budování domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů,
dotační titul 117D622 DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů na
projekt „Bezbariérovost objektu MěÚ ve Strážnici – návrh výtahu a sociálního vybavení“.

nice na rok 2018 pro Michala Miltáka, bytem
•••, 696 62 Strážnice ve výši 12000 Kč na
úhradu nájmu zkušebny v roce 2019 dle předložené smlouvy.

Bažantnice, která je v současné době pronajata
Mysliveckému spolku Žerotín Strážnice; termín: 30. 4. 2019, zodpovídá: Odbor investic
a správy budov.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo

nice na rok 2019 pro Soubor lidových písní
a tanců Žerotín z. s., se sídlem Za Drahou 1853,
696 62 Strážnice, IČ: 61743534, ve výši 30000
Kč na pořízení a obnovu krojů v roce 2019 dle
předložené smlouvy.

Rada města Strážnice ukládá:
6/1 zajistit provedení opravy komína na budově

hlasováno.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/22 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/5 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

Největší stavební akce města realizované v roce 2018

Celková rekonstrukce zdravotního střediska
– 1. etapa (lékařská a komerční část)
– kompletní rekonstrukce, popř. výstavba
nových komerčních prostor

Kompletní výstavba komunikace a chodníku
v ulici Příční – délka 200 m, plocha 700 m2

Oprava chodníků v ul. Úprkova
– délka 470 m, plocha 890 m2

Chodník na hřbitově – délka 100 m, plocha
230 m2 – dokončena celková rekonstrukce
vnitřních ploch hřbitova

Realizace 6–8/2018, náklady 2,4 mil. Kč

Realizace 8/2018–12/2018, náklady 16 mil. Kč

Realizace 8–11/2018, náklady 2,3 mil. Kč
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Realizace 4/2018, náklady 500 tisíc Kč
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Chodník v ulici Polní – délka 70 m, plocha
130 m2 – dokončena komunikace pro pěší
z ulice J. z Poděbrad

Realizace 8/2018, náklady 150 tisíc Kč

Kaplička Všech svatých
u Veselské brány
– obnova památky včetně
venkovního prostoru

Realizace 4–6/2018, náklady
420 tisíc Kč (hrazeno pojišťovnou)

Realizace 4–5/2018, náklady 455 tisíc Kč

Rekonstrukce sociálního
zařízení v tělocvičně ZŠ
Školní

Realizace 7–8/2018, náklady
2 mil. Kč

Vybudování multifunkčního venkovního
hřiště v areálu ZŠ MK

Realizace 7–8/2018, náklady 1 mil. Kč
8

Chodník v ulici Purkyňova
– délka 105 m, plocha 200 m2

Rekonstrukce sociálního
zařízení v budově MŠ
Smetanova

Realizace 7–8/2018, náklady
600 tisíc Kč

Osazení nových úsporných oken na budově
Základní umělecké školy

Realizace 8/2018, náklady 200 tisíc Kč
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Rekonstrukce sociálního
zařízení sloužícího pro
zaměstnance školní jídelny
ZŠ MK

Realizace 7/2018, náklady
150 tisíc Kč

Zateplení střechy nad laboratoří v budově ZŠ MK

Realizace 7–8/2018, náklady
200 tisíc Kč

Hotařská búda – zastřešení a oprava pódia,
vybudování chodníku a osvětlení areálu

Realizace 5–6/2018, náklady 150 tisíc Kč

Rekonstrukce osvětlení
tělocvičny ZŠ Školní

Realizace 8–9/2018, náklady
300 tisíc Kč

Stavební úpravy prostoru v budově J. Skácela
1325 pro zvýšení protipožární odolnosti

Realizace 3/2018, náklady 70 tisíc Kč

Provozní budova
OŽPTS – zateplení
obvodového pláště
včetně výměny oken
zajišťující úspory
tepelné energie

Realizace
10–11/2018,
náklady 300 tisíc Kč

Provozní budova OŽPTS - instalace úsporných kondenzačních kotlů

Realizace 6/2018, náklady 100 tisíc Kč
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Provozní budova OŽPTS – instalace nových
vchodových dveří

Realizace 10–11/2018, náklady 80 tisíc Kč

Instalace nových herních
prvků a mobiliáře v ulici
Úprkova

Realizace 7/2018, náklady
100 tisíc kč

Zakoupení nového kloubového nakladače
pro potřeby zimní údržby a dílčích oprav na
chodnících města

Realizace 8/2018, náklady 1,3 mil. Kč

Úprava zábradlí na lávce
přes Baťův kanál s ohledem zejména na bezpečnost dětí

Realizace 8/2018

Oprava kaple sv. Rozálie

Realizace 5/2018

A co se plánuje ve výstavbě pro rok 2019
Zdravotní středisko

Práce probíhají dle SOD (Smlouvy o dílo).
Předpokládaný konec celé akce je září 2019.
Do 25. února dojde k přestěhování první části
nájemníků do nově zrekonstruovaných prostor zdravotnické části ve 2. patře. Následně
budou pokračovat práce na bytové části budovy, při kterých dojde k výstavbě 19 malometrážních bytů. Současně s probíhajícími
pracemi bude podána žádost o dotaci v rámci
OPŽP na zateplení budovy. Celkové náklady
akce jsou 71 milionů Kč.
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Ulice Rumunská

Celková rekonstrukce uličního prostoru – silnice, chodník, veřejné osvětlení, současně s touto akcí provede firma Vodovody a kanalizace
Hodonín plánovanou rekonstrukci vodovodu
a kanalizace včetně domovních přípojek a firma E.ON ČR rekonstrukci vedení NN (nadzemní
vedení má být uloženo pod komunikaci a chodník).
Nyní jsou dokončovány projekty na všechny tyto akce, vlastní realizace dle koordinace
všech zúčastněných bude probíhat od dubna do
prosince 2019. Náklady ve výši 8,5 milionu Kč.
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Ulice Školní

Celková rekonstrukce uličního prostoru – silnice a chodník, odstavná stání a úprava prostoru u kaple sv. Rocha ve výši 4 miliony Kč.
Současně s touto akcí provede firma Vodovody
a kanalizace Hodonín rekonstrukci vodovodu a kanalizace, včetně domovních přípojek.
Jsou dokončovány projekty, vlastní realizace se
předpokládá v letních měsících 2019 - o prázdninách, abychom nekomplikovali školní provoz.

Výstavba nového chodníku v ulici
Za Drahou (od ulice Za Valy přes přejezd
ČD k ZD Žerotín)

předpokládá v 1. polovině letošního roku.

Křižovatka u Veselské brány

Je potřeba docílit úpravy prostoru v ulici
J. Skácela po přesunu kapličky Všech svatých
s co největším důrazem na bezpečnost chodců
vstupujících do křižovatky. Momentálně probíhají jednání nad variantami úprav křižovatky,
které jsou připomínkovány ze strany Policie
ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po dosažení
společného souhlasného stanoviska obou těchto orgánů s konkrétním řešením bude stanoven
termín realizace.

Příprava nových stavebních míst v ulici
Magnisova

Tato investice ve výši 3 milionů korun významně zvýší bezpečnost chodců v lokalitě a je úzce
koordinována s firmou SŽDC, která současně
provede úpravu nebezpečného přejezdu včetně
vybudování nového přechodu pro chodce přes
tento přejezd. Předpoklad zahájení prací je na
jaře letošního roku.

Město Strážnice finišuje s přípravou 10 stavebních míst v lokalitě Ořechovka. Dále se
pokračuje ve stavební přípravě na vybudování
inženýrských sítí, jsou připravovány podmínky
prodeje jednotlivých pozemků.

Veřejné osvětlení v ulici Bratrská

Cyklotrasa v ulici Dřevárka

Rekonstrukcí veřejného osvětlení začne dlouhodobě připravovaná revitalizace celého uličního prostoru v ulici Bratrská. Ještě v letošním
roce bude dokončen stavební projekt úprav
celého uličního prostoru - tak, aby v následujícím období mohla započít vlastní realizace, jež
bude zahrnovat vybudování komunikace, včetně chodníků. Důležitým předpokladem provedení této akce je oprava kanalizace a vodovodu
připravovaná v úzké spolupráci s firmou VAK
Hodonín.

V loňském roce se nám podařilo v ulici Dřevárka vybudovat veřejné osvětlení, které tento prostor významně pozvedlo. Také máme již dlouho
připravený projekt na vybudování zpevněné
cesty v úseku od vstupní brány do areálu firmy
Leros po mostek přes Veličku. S tímto projektem jsme již před rokem, prostřednictvím Místní akční skupiny Strážnicko, požádali o poskytnutí dotace z IROP a od té doby již jen čekáme
na předběžně přislíbenou dotaci cca. 1 mil. Kč
z celkového dvoumilionového nákladu akce.

KD Strážničan – digitalizace kina a modernizace zvukového systému

III. etapa revitalizace sídliště Kovářská

V budově kulturního domu se připravuje obnovení provozu kina - pořízení nové digitální
technologie umožní promítání i nejnovějších
premiérových filmů. V rámci této technologie
bude zakoupen nový promítací přístroj ve standardu DCI a nové ozvučení sálu KD, s možností
využití v letním kině. Z celkového nákladu 3,2
milionu Kč jsme získali dotaci ze Státního fondu
kinematografie ve výši 850 tis. Kč. Nyní probíhá
příprava výběrového řízení na dodavatele nové
technologie, pořízení a vlastní realizace akce se
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Na sídlišti Kovářská je potřeba dokončit
opravu druhé části této ulice (od křižovatky
s ul. Grúska po budovu hasičské zbrojnice).
V loňském roce jsme požádali o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 6 mil. Kč
(z celkového nákladu cca 13 mil. Kč). Byť naše
žádost splnila požadovaná kritéria, z důvodu
nedostatečných finančních prostředků na straně fondu jsme tuto dotaci neobdrželi. V letošním roce žádost podáme znovu a teprve na
základě jejího vyhodnocení se pak bude odvíjet
další postup stavebních úprav ulice Kovářská.
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Výstavba výtahu na městském úřadě
a rekonstrukce sociálního zařízení

Za účelem zlepšení přístupu do budovy městského úřadu pro občany a návštěvníky je připravena výstavba výtahu ve dvorním traktu
budovy MěÚ. Celkový náklad bude činit 3,5 mil
Kč, kdy město Strážnice bude do konce února
2019 žádat na MMR ČR o poskytnutí dotace ve
výši 50 % z uznatelných nákladů na výstavbu
tohoto výtahu. Při akci současně vybudujeme
bezbariérové WC a dojde k celkové rekonstrukci sociálních zařízení v přízemí radniční budovy. Výsledek hodnocení naší žádosti by měl být
znám na přelomu dubna a května 2019. Vlastní
realizace bude plánována v letních měsících.

Park and Ride

Město Strážnice má připraveno k realizaci vybudování dvou parkovišť, a to v lokalitě u nádraží ČD a u areálu technických služeb, o celkovém počtu stání 31 míst. V loňském roce námi
podaná žádost o dotaci v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP –
zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
– Park and Ride) byla sice kladně hodnocena,
nicméně celý náš projekt je zatím veden v seznamu náhradních projektů doporučených k financování.

Rozvoj přístaviště na Baťově kanálu

Ve Strážnici je připravován jedinečný projekt
obnovy areálu přístaviště na Baťově kanále. Na
levém břehu je plánováno zázemí s občerstvením a volnočasovým areálem včetně dětského
hřiště, na pravém břehu pak ředitelství vodních
cest připravuje nová stání pro plavidla (16 míst)
v těsné návaznosti na areál Skanzenu vesnice
jihovýchodní Moravy. Vytvoření kvalitního
a esteticky hodnotného přístaviště propojeného
s městem a skanzenem bude nepochybně přínosem nejen pro turismus, ale i pro život města.

Dětské hřiště – zahrada DDM

Ve spolupráci s rodiči a vedením mateřské školy
vznikl projekt úpravy zahrady sloužící jak pro
DDM, tak pro mateřskou školu a veřejnost. Na
akci za 800 tis. Kč jsme získali dotaci 500 tis.
Kč. Realizace proběhne v jarních měsících, kdy
dojde k úpravě ve stylu přírodních zahrad.
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Městský kamerový systém

Na základě doporučení pracovní skupiny pro
budování kamerového systému ve Strážnici
osadíme v nejbližší době první zkušební kamery do centra města. Pokud po nezbytném
zkušebním provozu bude jejich přínos kladně vyhodnocen, budeme pokračovat s rozšiřováním kamer na další nejfrekventovanější
místa ve Strážnice, a to dle technických, finančních a provozních možností.

ZŠ MK – rekonstrukce odborných učeben

Je připravena modernizace zastaralého vybavení 3 stávajících odborných učeben v ZŠ
MK ( jazyková, interaktivní, fyzika-chemie),
včetně nových podlah a dalších stavebních
úprav.
Nyní probíhají výběrová řízení na stavební
úpravy a na vlastní vybavení odborných učeben. Realizace je plánovaná na únor – květen
2019. Celkové předpokládané výdaje ve výši
4,2 milionu Kč, z toho je dotace IROP ve výši
90 plánovaných nákladů.

Péče o školy – oprava a rekonstrukce

infrastruktury dle potřeb škol
ZŠ MK - rekonstrukce kotelny - v období letních prázdnin je plánována rekonstrukce havarijního stavu kotelny v nákladu 1 milion Kč.
ZŠ MK – výstavba venkovního vstupu v letošním roce proběhne nákladem cca 400
tis. Kč vybudování vstupu do sklepa budovy
1. stupně.
ZŠ Školní – rekonstrukce kotelny tělocvičny - v období letních prázdnin je plánována
rekonstrukce havarijního stavu kotelny v nákladu 1 milion Kč.
ZŠ Školní – úprava vstupní brány - v letošním roce dojde také k vybudování nové pojezdové vstupní brány do areálu školy v nákladu
500 tis. Kč. Akce bude provedena v návaznosti
na rekonstrukci komunikace v ulici Školní.

A mnohé další projekty, o kterých Vás budeme
v průběhu roku aktuálně informovat.
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Odbor životního prostředí a technických služeb

Touto cestou bychom rádi informovali občany našeho města o akcích, které v roce 2018 prováděli
zaměstnanci Odboru životního prostředí a technických služeb.
V roce 2018 jsme se pustili do zlepšení odtokových poměrů –
svodnic v lokalitě vinohrady a Mlýnky. Tato pravidelná údržba
povede k lepšímu vsakování povrchové vody a v případě přívalových dešťů pak pomůže odvést vodu na místa, kde nezpůsobí škody, a přebytek vody pozvolna odteče do připojených
vodotečí.
Další akcí, na které jsme se podíleli, byly aktivity ve zlepšení podmínek pro pořádání kulturních akcí v prostoru Hotařské búdy.
Vlastní úpravy spočívaly ve zkvalitnění plochy pódia a provedení jeho zastřešení, které může využívat muzika i v nepřízni
počasí. Návštěvníci určitě ocení i opravu přístupového chodníku k budově. A pro větší komfort, a hlavně i bezpečnost návštěvníků Hotařské búdy, kteří ji budou opouštět až pozdě v noci,
bylo nainstalováno nové
v e ř e j n é
osvětlení na
solární ekologický zdroj, a to v nepřehledné zatáčce příjezdové komunikace. Velkého zlepšení
doznal i nový asfaltový povrch v areálu a na části přístupových komunikací.
V intravilánu města jsme vytipovali několik
lokalit, které si velmi žádaly nutné dílčí opravy
místních komunikací. Jednalo se vysprávku povrchu překopů a položení nového koberce kratších úseků vozovek v ulicích U Prachovny, Staré
město, Tyršova, Dúbrava a v lokalitě Ořechovka. I v tomto roce se chystáme v započatých opravách určitě pokračovat.
V zimním období probíhala také údržba zeleně a kácení nemocných a náletových dřevin. Údržba
proběhla zejména v ul. J. z Poděbrad a v ul. Dúbrava (větrolam směrem k ZD Žerotín).
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V roce 2018 jsme na žádost občanů a pro zlepšení dopravní situace nainstalovali bezpečnostní
prvky (zpomalovače rychlosti) v daných lokalitách města – ul. Chaloupky, Staré město, Úprkova
a Ořechovka.
Jednou z velkých akcí loňského roku bylo vybudování veřejného osvětlení v ul. Dřevárka, na kterém se pracovníci odboru aktivně podíleli. Tímto se stále více využívaná komunikace cyklisty
stala zase o něco bezpečnější.
Samozřejmostí je zabezpečení kulturních akcí po technické stránce i následná očista místa. Jedná
se o MFF, Strážnické kulturní léto, Mariánskou pouť, vinobraní, hody, Adventní jarmark a jiné.
Od jara až do podzimu jsme prováděli potřebné práce na městské zeleni – sečení travnatých
ploch, přihnojování vysazených trvalek, zalévání stromů a záhonů ve městě i ve
„Slováckém parku“. V měsíci
listopadu pracovníci techn.
služeb provedli dosadbu
nových stromů za stromy
uschlé, a to v těchto lokalitách: ul. Masarykova, Kostelní a Staré město.
V zimní sezonu pak údržbu místních komunikací
a chodníků (solení a odhrnování napadeného sněhu
apod.). Toto je jen velice
krátký výčet prací a činností našeho odboru za právě
ukončený rok 2018.
Určitě rádi přivítáme Vaše podněty, potřeby a návrhy ke zlepšení kvality života v našem městě.

Jaromír Michálek, vedoucí Odboru životního prostředí a technických služeb

Výzva občanům k průjezdnosti komunikací a parkování
vozidel v obci

Vážení spoluobčané,
nastalo zimní období, které je spojeno s nutností provádět údržbu místních komunikací, tedy zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti cest a chodníků. Většina těchto činností je
prováděna s využitím techniky (traktor se sněžným pluhem nebo zametacími kartáči).
Žádáme proto všechny vlastníky a uživatele motorových vozidel, aby plně respektovali a řídili se
ustanoveními zákona o silničním provozu, především při zastavení a stání vozidla podél silnice.
Také opětovně upozorňujeme, aby řidiči neparkovali na místech, kde vznikají nebezpečné
situace, a na chodnících. Takto špatně zaparkovaná vozidla překáží nejen při provádění zimní
údržby silnic, ale také chodcům, pro které jsou chodníky určeny. Rovněž vozidla integrovaného
záchranného systému (hasiči, lékařská záchranná služba, policie) můžou mít vzhledem k špatně
zaparkovaným vozidlům ztížený dojezd na místa urgentní pomoci.
Pokud bude nesprávným parkováním docházet k porušování zákona, budeme nuceni, ač neradi,
takové jednání řešit s městskou policií, případně Policií České republiky.
Věříme, že se všichni budeme chovat zodpovědně a nebudeme si navzájem dělat zbytečné problémy, za což vám předem moc děkujeme.

Jaromír Michálek, vedoucí Odboru životního prostředí a technických služeb
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Společenská kronika:
Matrika

Sňatky:
Počet sňatků v roce 2018: celkem: 61, z toho církevních 21
• ve Strážnici se uskutečnilo celkem 34 svatebních obřadů, z toho 19 církevních.
• v Radějově celkem 27 svatebních obřadů, z toho 2 církevní.

Rok 2018 byl svatebním rokem pro 61 párů. Uskutečnily se celkem 2 obřady s cizími státními
příslušníky. V jednom případě probíhal obřad dvojjazyčně, byl tlumočen do jazyka anglického, a ve
druhém případě se uskutečnil obřad s občanem Slovenské republiky.
Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo oddáno celkem 6 párů, 9 obřadů
se konalo mimo úředně stanovená místa – 2 x v areálu skanzenu, 1 x na zámku, 1 x v zámeckém
parku, 2 x u Restaurace Skanzen, 1 x na zahrádce Restaurace Pod Věží, 1 x na zahrádce Restaurace
U Kalendů a 1 x v soukromém bytě z důvodu nemoci muže.
V Radějově, který je rovněž součástí správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, bylo v Penzionu Roseta oddáno celkem 25 párů.
Jeden církevní sňatek se konal na vrchu Žerotín v kapli Panny Marie.

Úmrtí:
V roce 2018 bylo zapsáno do knihy úmrtí města Strážnice celkem 44 osob, z toho 18 osob z Domova pro seniory (z toho 4 Strážničané).
Do knihy úmrtí obce Radějov bylo zapsáno celkem 8 osob.

Narození:
V roce 2018 nebyl proveden žádný zápis narození do matriční knihy města Strážnice. Poslední
narození dítěte ve Strážnici se uskutečnilo v roce 2014.

Poznámka: do matričních knih města Strážnice se zapisují pouze události, které nastaly na území

města.

Hana Petruchová, matrika

Evidence obyvatel

Stav obyvatel k 31. 12. 2018: 5 480 obyvatel.
V roce 2018 se narodilo 42 dětí (o 7 dětí méně než v roce 2017), z toho 19 děvčat a 23 chlapců, 86
našich občanů zemřelo, 83 osob se do Strážnice přistěhovalo a 74 osob se ze Strážnice odstěhovalo.
V roce 2018 se uskutečnila 3 vítání dětí do života, během kterých bylo přivítáno mezi občany
našeho města celkem 27 dětí, z toho bylo 11 děvčat a 16 chlapců (další děti budou přivítány na
počátku roku 2019).
Věkové složení obyvatel města Strážnice ke dni 31. 12. 2018 znázorňuje následující tabulka:
Pohlaví

0-5

6-17

18-29

30-39

Muži

142

364

378

381

40-49 50-59 60-69 70-79
471

349

364

227

80-89

90-99

100 +

Celkem

79

9

0

2716

Ženy

138

278

297

305

437

323

435

328

140

35

0

2765

celkem

280

642

675

686

908

672

799

555

219

44

0

5480

Blanka Lesslová, ohlašovna

Termíny svozu tříděného odpadu v únoru 2019

Papír (modré pytle) ............................................................................................................ úterý 5. února
Plast (žluté pytle) ..................................................................................................................úterý 12. února
2/2019
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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 období 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.

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, anebo 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!
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Ze života města
Tříkrálové koledování na radnici
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Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2019

V sobotu 12. ledna 2019 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice
i v přilehlých obcích již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly.
Koledování se zúčastnilo celkem 98 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem
461067 Kč, po započtení valut (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca o 21000 Kč ).
Ve Strážnici koledovalo celkem 44 skupinek a vykoledováno bylo 212316 Kč (včetně směněných
valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 55881 Kč (včetně valut), v Radějově
24969 Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích ve 12 skupinkách se vykoledovalo 59039 Kč
(včetně valut) a v Rohatci 108862 Kč ve 24 skupinách.
Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od charity ČR šátek na krk a jako malá pozornost pro
vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, který
věnovala firma Leros s. r. o. Praha, závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.

Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo připraveno zadarmo promítání filmu
Úžasňákovi 2 ve středu dne 23. ledna 2019 v kině ve Veselí nad Moravou.

Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet
tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky bude 42 % použito
Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond charit a také na nezbytné související
režijní náklady. Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním
roce využít zejména na podporu sociálních služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním
podmínkám sociální situace v našem regionu chceme pro
přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu letošní tříkrálové sbírky, děkujeme všem dárcům
za štědrost a solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při letošní koledě.

Koordinátorka tříkrálové sbírky

Poděkování Charity Strážnice

Rovněž bychom rádi touto cestou poděkovali našim sponzorům a všem, kteří nás nějakým způsobem v uplynulém roce podpořili. Zvláště bychom chtěli jmenovat:
Ministerstvo práce a soc. věcí ČR; Jihomoravský kraj; Úřad práce ČR pracoviště Hodonín; evropské
sociální fondy, MĚSTO STRÁŽNICE, město Veselí nad Moravou, město Hodonín, DECRO Bzenec,
spol. s r.o.; Terdi s. r. o., Veselí nad Moravou; VENTILÁRORY, s. r. o., Hroznová Lhota; ZONER software, a. s., Brno; Elektra – Ivo Lžičař, Strážnice; DYAS.EU, a. s., Uherský Ostroh; WellTest s. r. o.,
Strážnice; Kino Morava, Veselí nad Moravou; Vojtěch Příborský, Radějov; optika Effatha, Strážnice;
Ivana Klásková, Petrov; TEXTIL FORUM s. r. o., Praha; Tomáš Hrnčiřík, Lužice; PNEU PLUS s. r.
o., Strážnice; LEROS, s. r. o.– závod Strážnice; ŘK farnosti ve Strážnici, Radějově, Sudoměřicích
a Rohatci.
Samozřejmě naše poděkování patří i všem dobrovolníkům, zejména kolektivu pracovnic
Knihovny křesťanské literatury ve Strážnici.

Poděkování

Srdečně děkuji Charitě Strážnice za laskavou pomoc při opatrování mojí maminky.
Alena Kolesíková
Zároveň děkuji přátelům a známým za vzpomínku.			
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Vzpomínka na Milana Šimáčka

Podzim uplynulého roku přinesl do našeho města i jednu smutnou zprávu o předčasném skonu našeho slavného rodáka. Renesanční osobnost známého herce, publicisty, uměleckého
kritika či manažera Milana Šimáčka (žijícího již od VŠ studií trvale v Praze) si připomínala
četná celostátní média. A na působivé říjnové zádušní mši v pražské katedrále sv. Víta se při
posledním rozloučení s kolegou a přítelem sešly známé pražské osobnosti s krajany ze Strážnice... Chrámová hudba v prestižním provedení nezastínila, jen krásně podtrhla, strážnické
písničky od srdce.
Dovolte, abychom na prahu roku, kterého se už Milan nedožil, ho připomenuli otištěním jedné z mnoha pěkných vzpomínek na něj. Je z pera ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně,
Chovančíkové.

Foto: Archiv AMG

Milan Šimáček své okolí průběžně překvapoval a jeho mystifikace nebyly ničím neobvyklým, proto i zpráva o jeho předčasném odchodu zpočátku vypadala spíš jako nemístný žert. Opak se však ukázal smutnou
pravdou. V jeho osobě odešel člověk s renesančním rozhledem známý především jako vojín Vata z adaptace Švandrlíkových Černých baronů či rotný Soudek z filmu Tankový prapor, pro nás muzejníky mimo jiné
i člen čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Milan Šimáček se narodil v Hodoníně,
dětství a mládí prožil ve Strážnici, kde maturoval na zdejším gymnáziu. Odešel pak do Prahy studovat Vysokou školu ekonomickou, kde nakonec zůstal a kde také
naposled přednášel na Katedře multimédií Fakulty informatiky
a statistiky. Studoval i produkci na AMU, žurnalistiku na Karlově univerzitě a ekumenismus na Evangelické fakultě Karlovy
univerzity. Od střední školy jej však, po zhlédnutí představení
v HaDivadle, kde hrál jeho starší spolužák Břetislav Rychlík, lákalo herectví. Přes počáteční marnou snahu dostat se k divadlu
jej doporučil Arnošt Goldflam Janu Schmidovi do Studia Ypsilon, kde Milan pracoval jako náměstek ředitele a také hrál. Jeho
první filmovou rolí byl bláznivý Pepíček Várlich v žižkovské baladě Karla Kachyni Blázni a děvčátka. Ta mu v roce 1990 přinesla
ocenění za nejlepší herecký výkon na Mezinárodním festivalu
filmů pro děti a mládež ve Zlíně a také nabídku Zdenka Sirového
na kulaka Vatu v dnes již legendárních Černých baronech. O rok
později ho Kachyňa obsadil do koprodukčního válečného snímku
21. dubna 1962–25. září 2018
Poslední motýl a Vít Olmer mu svěřil ve filmu Tankový prapor
roli rotného Soudka. Milan Šimáček pak hrál ve spoustě menších rolí, např. v Menzelově Obsluhoval
jsem anglického krále, ve filmu Kožené slunce nebo v seriálech Policajti z předměstí, Dobrodružství kriminalistiky, Život a doba soudce A. K. Výraznější roli pak měl v Olmerově dramatu Lehká jako dech.
Naposled jej obsadil Josef Marhoul do filmu Nabarvené ptáče, kde ztvárnil postavu vesnického rychtáře.
Výše uvedený výčet však Milanova renesančního ducha postihuje pouze ve zlomku. Působil jako tajemník
a pedagog divadelní fakulty AMU, jako dramaturg a umělecký ředitel Paláce kultury (dnes Kongresového centra Praha). Byl zástupcem ředitele Vyšší odborné školy publicistiky zřizované Arcibiskupstvím
pražským, zástupcem šéfredaktora křesťanského týdeníku Naše rodina, tiskovým mluvčím Hospodářské
komory Praha a šéfredaktorem jejího časopisu, psal do časopisu Nový Polygon. Zasedal v řadě porot na
mezinárodních filmových festivalech, zejména ekumenických. Milan miloval jídlo, létání a výlety do přírody. Věděl, že jsem strávila dětství ve vojenském újezdu Jince, a tak jsem ve své e-mailové poště nacházela spoustu fotografií z dříve nepřístupných brdských zákoutí. Když jsme se shodli na slabosti pro mystické
Krušnohoří a Šumavu, přibyly fotografie odsud. Protože miloval hrady, zámky, galerie a památky vůbec,
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byl ochoten podnikat dlouhé cesty za uměním do Berlína, Vídně, Florencie či jinam, veřejnou dopravou,
s přáteli či sám, podle toho, co zrovna toužil vidět a poznat. Přicházela od něj řada fotografií a tipů k návštěvě. Posílal tipy na divadelní a filmová představení, psal na ně i recenze, ale hlavně na knihy, kterých
přečetl neuvěřitelné množství. Sám také psal a málo spal, zprávy od něj nezřídka přicházely pozdě v noci
či naopak brzy ráno. Jeho kulturní zájmy a speciálně láska k výtvarnému umění, vášeň pro výstavy, nás
svého času přivedla k sobě. Stal se zapáleným členem čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a rád se zúčastňoval i předávání cen. Poslední setkání výboru se odehrálo v historické cukrárně Obecního domu letos 18. září. Milan nepřišel a omluvil se s tím, že si domlouval práci v jiném čase,
než původně předpokládal: „Proto se omlouvám, doufám, že příště už vše dopadne dle plánu.“ Stále ještě
plánoval další práci. Jakožto zkušený mystifikátor a herec dlouho šálil okolí svým tvrdošíjným popíráním
jakékoli nemoci. V Milanovi jsme příliš brzy ztratili vtipného, vzdělaného kamaráda. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis přišla o kolegu, který potřeboval svět muzeí a galerií, jeho vlastními slovy řečeno,
k životu jak kyslík. A opravdu jej měl rád, stejně jako miloval dobré jídlo, knihy, film, legraci, život...

Irena Chovančíková

Vzpomínka na Jana Múčku (1936–2018)

V pátek 28. prosince jsme doprovodili na poslední cestě proslulého strážnického zpěváka Jana Múčku. Pocházel ze starousedlého rolnického rodu
a zpěvní nadání podědil po předcích: jeho stařeček zastával funkci kostelního zpěváka a předříkávače. Rod Múčků bydlel v Chaloupkách, ale protože
jeho otec pracoval jako listonoš, narodil se Jan ve služebním bytě na poště.
Měl ještě tři bratry, Františka, Jaroslava a Josefa, všichni byli výborní zpěváci.
Vyučil se soustružníkem ve Vsetíně a pracoval v Mikrotechně v Mařaticích. Při zaměstnání absolvoval strojní průmyslovku a vykonával funkci
zásobovače ve strážnických podnicích Stavební stroje a Sport, pak odešel
do Movisu v Holíči. Po revoluci se osamostatnil a působil až do důchodu
jako revizní technik jeřábů.
Po založení souboru Danaj se Jan začlenil do taneční složky, ale jeho zpěvní projev brzy upoutal
pozornost dr. Slávka Volavého. A podle jeho argumentu, že „dobrých tanečníků je dost, ale pěkně
zazpívat neumí každý“, začal Jan od roku 1964 zpívat se strážnickou muzikou. Disponoval vysokým otevřeným tenorem, který měl specifické jásavé zabarvení, dovedl také prožívat děj písně
a emotivně vyjádřit její obsah. Tyto vlastnosti přežívaly z původního prostředí lidové písně, při
jejíž hudební i zpěvní interpretaci se tehdy
kladl více důraz na obsah a prožitek než
na techniku. Se strážnickou muzikou Jan
účinkoval při všech jejích vystoupeních,
působivé byly nahrávky v brněnském rozhlasu, které dnes náleží ke zlatému rozhlasovému fondu. Zvláště atraktivně vyznívaly nahrávky se zpěvem všech čtyř bratrů,
realizované také s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Janův
zpěv a osobité podání brzy vešly do povědomí posluchačů a pronikly do soudobých
sdělovacích prostředků. Kromě prezentace
folklorního repertoáru byl také význam-
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nou oporou místního chrámového sboru.
V souboru Danaj se Jan seznámil se svou
manželkou Martou, byl vždy vzorným manželem i otcem. Měli spolu dvě děti. Starší Pavel (nar. 1968) je věrným pokračovatelem
rodových folklorních tradic a je primášem
vlastní muziky. Zděděné zpěvní nadání
obohatil o nové kvality, zvláště obdivuhodné je emotivní zabarvení jeho hlasu a jemně
odstíněná škála výrazových prostředků.
Hudební nadání se přeneslo i do další generace, navíc znásobené ze strany manželky
Magdy Múčkové (Uprkové), jejichž dcera
Anička je cimbalistkou a zpěvačkou. Mladší
Jana (nar. 1972) má rovněž zpěvní nadání, vystudovala hudební výchovu a působí jako učitelka
na základní škole. Také v její rodině našly folklorní tradice své pokračovatele, dcery se vyznačují
výrazným hudebním, zpěvním i tanečním nadáním. Můžeme říci, že rodina Múčkova je zářným
příkladem pěstování a rozvíjení rodových folklorních tradic, o které cílevědomě pečuje.
Jan Múčka se vyznačoval osobitými
povahovými rysy, z nichž nejvýraznější
byla životní veselost, upřímnost a přátelská vstřícnost ke svému okolí. Dodnes
mezi lidmi koluje řada jeho vtipných výroků, mnohdy adresných, ale pronášených s dobrosrdečnou bezprostředností.
Například při jedněch křtinách doporučil
páteru Burešovi, někdejšímu profesoru
náboženství na strážnickém gymnáziu,
tehdy už sužovanému nemocí, když se
jeho třesoucí ruka nemohla čitelně podepsat do matriky: „Velebný pane, Vy
byste mohl v pekárně makovat rohlíky!“
A všichni se zasmáli, včetně pana profesora.
Janovou velkou láskou byl vinohrad, kam jezdil pracovat i trávit chvíle odpočinku. Na stáří byl
postižen nemocí, která ho upoutala na vozík. Nikdy si však nestěžoval a svoji nemoc bral jako těžkou životní zkoušku. Útrapy překonával pomocí své hluboké víry v Boha, zahloubával se do četby
bible a přemýšlel o náboženských otázkách. Při strážnických slavnostech 2018 strávil ještě pěkné
odpoledne při Pavlově muzice, která každoročně hrává v neděli odpoledne u zámku. Všichni byli
potěšeni jeho přítomností, chodili za ním, aby ho pozdravili a porozprávěli si s ním. Jejich účast
Jana velice potěšila a celý omládl…
Jan Múčka podlehl třetímu záchvatu mrtvice před Vánocemi, přišlo se s ním rozloučit veliké množství lidí. Odešla tak další výrazná legenda strážnického folklorního společenství a s ním
i osobnost, která se výrazně zasloužila o uchovávání tradic v našem městě. Budiž čest jeho památce!

Jiří Pajer

Poděkování

Děkuji všem, kdo se přišli rozloučit do kostela P. Marie s mým manželem a doprovodili ho na poslední cestě.
Za celou rodinu Marta Múčková
Díky za květiny a Vaši účast.				
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Osobní vzpomínka na Jana Múčku

Psal se rok 1943, doba německé okupace. V té době jsme končili měšťanskou školu a chystali se do života a přemýšleli, co dál. Hodonínský německý úřad práce však rozhodnul za nás.
Byl jsem určen do učení na obchodního příručího textilního obchodu. Rok přede mnou tam nastoupil také Strážničan, Franta Múčka. Svěřil se mi, že se schází s partou kamarádů, s kterými
se učí znát a hrát strážnické pěsničky. V té době jsem se už učil hře na klarinet. Franta mne
mezi své kamarády uvedl. Bylo to v rodině Vajčnerů – Plačků, a začalo tak vznikat podhoubí
strážnické cimbálové muziky. S Frantou jsme se velice sblížili, stali jsme se v té době nerozlučnými kamarády. Často jsem proto chodil i k nim do rodiny. Franta měl ještě dva mladší bratry, Jaroslava a Jendu, kterému bylo přibližně osm let. Později se jim narodil ještě Josef. Když se
někdo jeho otce ptal, co se jim narodilo, říkal vesele: „Máme třech kluků a čtvrtého Jožánka“.
Čas rychle ubíhal, zvláště v době, kdy se muzika stala renomovaným tělesem. Někdy v roce
1959 došla primáši muziky, Slávkovi Volavému, výzva k utvoření skupiny krojovaných tanečníků k vystoupení na 2. celostátní spartakiádě v Praze v roce 1960. Podařilo se mu tuto skupinu
vytvořit ze strážnické mládeže. Nechyběl mezi nimi ani Jenda Múčka, který dospěl do velice pohledného, urostlého mladíka, tanečníka a vynikajícího zpěváka. Verbíř, jak vyšitý! Ohlédala se za
ním nejedna strážnická děvčica. On měl oči jen pro jednu, také výbornou a krásnou tanečnici,
Martu, roz. Můčkovou, která se mu stala věrnou životní partnerkou. Vychovali spolu dvě děti –
syna Pavla, rovněž vynikajícího zpěváka a muzikanta, a dceru Janu, taktéž výbornou zpěvačku.
Jenda se stal kmenovým zpěvákem cimbálové muziky Slávka Volavého a spolu s Janem Gajdou a Václavem Harnošem utvořili trio, které svými výkony zvedalo posluchače ze židlí.
Přešla léta bohaté „úrody“ a nastal čas tzv. „přirozeného úbytku“. Jak byl Slávek ve všem první, tak
byl první i nyní. Navždy nás opustil v roce 1983. Následoval jej Martin Hřešil a další. V posledních
letech odešel také Václav Harnoš, nedávno i folklorně činní manželé Slováčkovi či Jarmila Vrbová
a před časem i Jenda Múčka. Odešel před právě uplynulými Vánocemi. Zanechal za sebou pověst
dobrého člověka, výborného zpěváka, tanečníka, kamaráda, přítele. Byl „skalním“ Strážničanem.
To není málo! Všichni, kdo jsme ho znali, spolupracovali s ním, cítíme velkou ztrátu. Bude nám
chybět. Přáli bychom mu, aby mu byla strážnická půda, kterou tak rád obdělával a v které tak rád
Jiří Mrenka
zpíval, lehkou. Čest jeho památce!					

Znovuobjevený středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice

Muzejní a vlastivědný spolek Strážnice již pravidelně každý rok vydává sborník Okolo Strážnice.

V letošním sborníku (vydání je plánováno na měsíc únor) se, mimo jiné, objeví také příspěvek
s názvem Středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice. Rád bych touto stručnou cestou seznámil
čtenáře Strážničanu se zapomenutou osobností Bedřicha ze Strážnice a také bych vás rád pozval
k četbě zmíněného příspěvku (příspěvek bude po vydání zveřejněn i na mém webu (www.filipmartinek.net).

V uvedeném příspěvku se pokouším o rehabilitaci snah významného českého polyhistora, zejména
teologa a historika, prof. Amadeo Molnára. Ten věnoval mnoho let bádání oblasti našeho historického husitství, v něm se zaměřil zejména právě na popis životních cest Bedřicha ze Strážnice.

Bedřich byl komplikovanou osobností historického husitství, která výrazně zásahla do evropského politického dění. Sledování křivolaké životní cesty Bedřichovy se děje na pozadí odkrývání
duchovních odkazů husitství, čemuž odpovídají i názvy kapitol, např. Husitství „jevem“ ne pouze

náboženským, Kněžství Bedřichovo, Podivnosti bojovného kněze, Setkání se Zikmundem ve snaze
osobní i církevní aj.

Bedřich si jistě zaslouží své místo v učebnicích dějepisu, ale i v obecné historii. Patří po bok postav,
jako byli např. Jan Žižka anebo Prokop Holý. Současně je však v Bedřichovi cosi modernistického.
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Není to jen duchovní (vždyť je bojovným knězem), ale spíše se ukazuje jako velmi schopný politik
a stratég, dnes bychom ho označili slovem „manager“. Je dějinně velmi vzrušující sledovat cestu od
tajemného vysvěcení, přes bojovnost a snahu postavit se za Kalich, ale i nejrůznější intriky na poli
náboženských otázek, až po strukturování společnosti. Z dostupných informací to vypadá, že to
byl dost možná právě Bedřich ze Strážnice, kdo mohl rozhodnout, a také rozhodnul, ne-slavnou bitvu u Lipan roku 1434. A zajímavé, až možná absurdní, je papežské uznání Bedřichových potomků.

Bedřich nás může naučit mnohé o své, ale také o naší době. Ukazuje nám, že černobílé vidění světa
je velmi vrtkavé, i když rozdělení na to zlé a dobré je zcela zásadní pro mravní orientaci v životě
člověka. Podstatné je také samotné téma husitství ve Strážnici, které se poodhalením Bedřichova
života více osvětluje.

Filip Martinek, student Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Závěrečná cvičení čs. armády 1935

V období první republiky se na jižní Moravě konalo několik vojenských cvičení čs. armády
(tzv. manévrů). Mezi největší patří závěrečná cvičení z roku 1935, která se uskutečnila na moravsko-slovenském pomezí a kterých se zúčastnilo na 60 tisíc mužů. I Strážničanům se naskytla
nevšední podívaná na obrněné automobily, tanky a vojáky. Závěrečným cvičením přihlíželi představitelé ministerstva národní obrany (ministr František Machník), nejvyšší inspektor čs. branné moci
(armádní generál Jan Syrový) a mnozí další. Vojenská cvičení neměla pouze prvoplánovou funkci
vyzkoušení nových zbraní, taktiky a prověření připravenosti vojáků k válce. Měla také sblížit armádu a obyvatelstvo, pomoct připravit obyvatelstvo na válku, pokud ne přímo, tak alespoň mentálně.

Vojáci s těžkým kulometem vz.24 uprostřed polí – ani cvičení nezastavilo polní práce

Kronikář Skácel zapsal událost následovně: „V prázdninách bylo v našem kraji veliké cvičení vojenské. Přijelo sem mnoho vojska, cyklisté, pěší, jezdci, tanky a obrněná auta. Hlavní boj směřoval do
hor, proti armádě postupující ze Slovenska. Bylo dost podívané, zvláště v den útoků, kdy ve městě
se ukrývala malá, pestře pomalovaná obrněná auta, ze kterých čněly hlavně kulometů, kdy letci
kroužili nad městem a spouštěli depeše, a najednou vyrazila z Mezibranské ulice (dnes Kostelní,
pozn. autora) jízda, pronásledovaná obrněnými auty; poukrývaná jiná auta vyrazila z uliček a pronásledovala jízdu také za živé střelby z kulometů, koně se plašili, úprkem letěli Masarykovou ulicí
za město, – všichni diváci si mysleli v této chvíli, jak by to vypadalo v opravdové válce, o níž se
stále mluví, jakoby už hrozila...“
Manévry probíhaly v době zostřující se mezinárodní situace. V Německu již pevně uchopil moc
Adolf Hitler, znovuzavedl všeobecnou brannou povinnost a začal budovat válečné letectvo, čímž
porušil ustanovení Versailleské mírové smlouvy. Československo se právem cítilo ohroženo, když
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visela ve vzduchu úprava hranic. Mezinárodní dohody sice garantovaly nedotknutelnost západních hranic Německa, nikoli
však východních. V této atmosféře uzavřela
ČSR spojeneckou smlouvu se Sovětským
svazem a vojenští vyslanci v čele s generálem Šapošnikovem, velitelem Frunzeho vojenské školy, se účastnili cvičení na moravsko-slovenském pomezí. Šapošnikov hlásil
24. srpna do Moskvy, že se jim v ČSR dostalo vlídného přivítání. Obdivoval pořádek,
který vládl u pozemních jednotek, a jejich
Lehká houfnice vz.14/19 v palebné pozici
součinnost s letectvem.
Závěrečná cvičení čs. armády byla zahájena v pondělí 19. srpna 1935 v 5 hodin ráno. Západní skupinu (modré označení) tvořily jednotky z obvodu Zemského vojenského velitelství v Brně (v čele
s armádním generálem Sergejem Vojcechovským). Východní skupina (červené označení) sestávala
z jednotek obvodu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě (pod velením divizního generála
Josefa Votruby). Rozhodčí službu řídil zemský vojenský velitel z Prahy divizní generál
Václav Kopal. Ředitelem manévrů byl armádní generál Ludvík Krejčí, toho času náčelník
Hlavního štábu čs. branné moci. Ten i se štábem sídlil v Myjavě. Jako již tradičně cvičení
přihlíželi zástupci spojeneckých armád a pozorovatelé dalších států. Zástupce rumunské
delegace se vyslovil, že poznal, jak čs. lid miluje svoji armádu a stejně jako rumunský by
byl ochoten za svobodu položit život.
První simulované útočné operace směřovaly
z Moravy na Slovensko. Modří po provedení leteckého průzkumu útočili na červené
Redaktoři periodik s vojáky u kuželovského mlýna
obránce s podporou obrněných automobilů.
U Kuželova do bojů pěchoty, jezdectva a cyklistických oddílů ( jejichž vojáci to v kopcovitém terénu neměli vůbec jednoduché) zasáhly také tanky. Větší boje se rozhořely o kótu 439 nad Myjavou a o protější stráně. Frontová linie se roztáhla
na délku 80 km. Nad bojištěm se vznášela taktéž vzducholoď
a bojiště zahalovala uměle vytvořená mlha.
Druhý den (20. srpna) útočili modří na osách podél silnice Holíč – Senica a Strážnice – Myjava za podpory tanků a obrněného vlaku. Největší střety se udály u obce Oreské (nedaleko Senice) a Velké nad Veličkou (zde zaútočila 8. divize modrých na
1. horskou brigádu červených). Zatímco u osady Oreské modří
vítězili, u Velké byli zatlačeni protiútoky červených a jejich
ofenzivní akce se zastavily. Kolem poledne se frontová linie
ustálila na čáře Vrbovce – Velká nad Veličkou – Suchov – Horní
Němčí. Nad ránem 20. srpna se v Holíči událo neštěstí. 22letý
vojín si večer ustlal pod nákladním automobilem, kde spal do
rána. Nad ránem měl šofér odjet, přičemž si nevšiml vojáka spícího pod automobilem. Vůz se rozjel a přejel spícímu vojínovi
Českoslovenští vojáci na pozicích
hlavu. Byl na místě mrtev.
s horským kanonem vz.15 ráže 7,5 cm
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Během 21. srpna pokračovaly útoky modrých s podporou letectva především na jižním úseku. Na severu fronty byl klid. Modří se posunuli z kopce Žalostiná do Vrbovců. Na jihu se strhly větší boje u Senice, kde modří rozhodli ve svůj prospěch
nasazením tanků u senického hřbitova. Červení však dostali čerstvé posily o síle
divize a jezdecká brigáda modrých, která se u Šaštína připravovala k obchvatnému manévru, se musela stáhnout k Jablonici a plnit defenzivní úkoly. Červení
obránci spořádaně ustupovali a větší boje se strhly ještě u Bradla. Po úmorných vedrech přišlo alespoň večer ochlazení. Navečer kolem 20. hodiny došlo
na křižovatce mezi Veselím nad Moravou a Uherským Ostrohem ke srážce auta
s motocyklem, při níž byl zraněn major Josef Burda od 16. pěší brigády působící
na manévrech. Se zraněním levé nohy byl převezen do nemocnice v Uherském
Hradišti.
Ve čtvrtek 22. srpna v 9 hodin byl na kótě 452 u Bukovce odtrouben konec
manévrů. V té době vrcholily boje v prostoru Myjava – Brezová pod Bradlom.
Následovala pietní vzpomínka na generála M. R. Štefánika na Bradle. Závěr ma- Voják čs. armády
névrů nepřinesl jasné vítězství ani jedné strany, nicméně červení umě vysílili poz 30. let v plné
stupující svazy modrých a čerstvými popolní ústroji
silovými jednotkami podnikli protiútok.
Úřední zprávy příliš neinformovaly o činnosti ústředních
svazů s podporou „útočné vozby“ (obrněné techniky). Přes
očekávání plnila spíše defenzivní úkoly a hlavní útočné
akce vedla křídla, která tvořilo především jezdectvo. Severní část zůstala na linii Velká nad Veličkou – Horní Němčí. Modří postoupili spíše z jihu senickým údolím k Bradlu.
Nedostatky se na manévrech projevily předně u obrněné
techniky. K útoku tanků docházelo předčasně, bez dostatečného průzkumu. Tanky nedokázaly efektivně potlačit
palebnou přehradu protivníka a zajistit postup pěchoty.
Obrněnce byly v rotách nebo četách nasazovány i proti
menším cílům, díky čemuž se na bojišti hromadily a vedlo
to ke zbytečnému opotřebování techniky. Spolupráce obrněné techniky s dělostřelectvem a letectvem byla prakticky nulová. To pramenilo z dosud nepropracované doktríny
bojů tanků nových typů.
Manévry měly prověřit součinnost velitelství od nejnižších
k nejvyšším a všechny spojovací prostředky, které armáda
měla (bylo natažeTrubači ohlašující konec manévrů na kopci no 10 tisíc km telefonní sítě, použito
nad Bukovcem
50 radiostanic a 4
pojízdné holubníky). Značně prověřily také zdatnost mužstva. Kupříkladu vojáci pěšího pluku č. 6 (hanáckého) ušli
během 36 hodin 72 km a vojáci byli údajně stále plní elánu.
Pěšáci museli absolvovat dlouhé pochody často s minimální
podporou logistiky. Nedostávalo se jídla z polních kuchyní,
proto jim museli stravu poskytnout místní obyvatelé. Nebyl
ani dostatek spacích kapacit – vojáci spali ve stozích slámy
apod. Po několika dnech i zkušení velitelé ztráceli hlasivky
a někteří z nich za čtyři dny naspali zhruba devět hodin.
Manévrům se nevyhnuly ani nešťastné události. Ze 60 tisíc
Vojáci na manévrech u polní kuchyně

2/2019

25

mužů skončilo 124 v nemocnici. Kromě zmíněných incidentů se většinou jednalo o lehčí zranění
nebo onemocnění (zlomená noha, uskřinutá kýla). Ani samotný návrat vojáků ze cvičení nebyl
bez nehod. V pátek 23. srpna v 8.30 dopoledne se ve stanici Vrbovce srazily dva vlaky odvážející
vojáky z manévrů. Jeden vojín pěšího pluku č. 10 z Brna byl lehce raněn a odvezen do nemocnice v Uherském Hradišti, dalších osm vojáků telegrafního praporu 6 z Brna bylo pohmožděno
a ošetřeno v plukovní ošetřovně. Nejhorší bilanci mělo patrně letectvo. 24. srpna se při návratu do
Olomouce zřítilo letadlo Letov Š-16 na provizorním letišti mezi Násedlovicemi a Karlínem. Letoun
dopadl na ocasní plochy startujícího letadla a obě shořela po výbuchu palivové nádrže. Posádka
prvního uhořela, druhý pilot se zachránil. Další letoun se zřítil při leteckém souboji na vesnici
Podkylava u Košarisk. Pilot z letounu vypadl a snesl se na padáku. Posádka letounu havarovaného
u Násedlovic byla pohřbena 26. srpna v Brně.
Obyvatelstvo všude nadšeně vítalo vojáky – dobový tisk vyzvedl srdečné uvítání 2. jezdecké brigády v Kyjově. Někdejší četař pěšího pluku č. 10 Josef Červenka z Břeclavi vzpomínal na srdečnou
atmosféru na slovenské straně zemské hranice. „Celý kraj na Moravě i na Slovensku má radost
z armády. Děvčata i stařenky u silnic a cest stojí se džbány vody a nabízejí unaveným vojákům
osvěžující doušek. Nabídnou i chléb, ač naše armáda je znamenitě zásobována… Co kdyby to bylo
doopravdy – říkají si ve vsích – musíme se už teď na všechno vycvičit. Byli bychom mrcha-lidé,
kdybychom svým vojákům nechtěli pomáhat.“ (Z dobového tisku). Paní Jaromíra Hašková při
vzpomínkách na vojáky ubytované v hostinci a hospodářských budovách v Kněždubě prozradila
vícero úsměvných historek. Nejvíce jí však utkvělo v paměti, jak ji jako malé děvčátko s culíčky
houpal na kolenou jeden z důstojníků. Ministr národní obrany Machník při svém zahajovacím
proslovu vzpomenul otázku sváru mezi Čechy a Slováky a je možné, že byl prostor manévrů zvolen
cíleně se snahou utužit česko-slovenskou vzájemnost. Manévry však poskytly prostor i pro vyzvědače znepřátelených států. Četnictvo zatklo v Trnavě maďarského muže podezřelého ze špionáže,
protože fotil vojenské objekty a jednotky odjíždějící na cvičení. V jeho bytě zajistili větší množství
fotografií, a proto byl předán do vazby v Bratislavě. Je zajímavé, že ani na fotografiích v denním
tisku se neobjevuje obrněná technika. Její publikování patrně podléhalo přísnému utajení.
Vojáci prvorepublikové armády se do Strážnice vrátili ještě v roce 1937 (taktéž na cvičení) a poté
až v roce 1938 při mobilizaci, která souvisela s hrozící agresí Německa. Přestože za Rakouska-Uherska byla armáda civilním obyvatelstvem nahlížena jako nenáviděný symbol moci spjatý
s utrpením a šikanou (podobně jako společnost vnímala armádu v době socialismu), ve 30. letech
již obyvatelstvo „vystřízlivělo“ z pacifismu po první světové válce a začalo chápat nutnost kvalitní
obrany svobodného státu a demokratických hodnot. Přestože byla prvorepubliková armáda zmítána řadou problémů a skandálů, stála v očích obyvatel docela na jiném místě než starorakouská. Její
vojáci se připravovali na obranu vlasti, která jim však nebyla v roce 1938 umožněna.

Použité prameny:
Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany – Hlavní štáb
Tzv. Skácelova kronika města Strážnice
Dobový tisk: Jas, Lidové noviny, Moravská orlice, Národ, Národní listy

Lukáš Lexa

Domov pro seniory
Vážení čtenáři,

dovolte mi informovat Vás u příležitosti nového roku o aktivitách našeho Domova pro seniory Strážnice, p. o. v uplynulém roce:
Rok 2018 byl díky dotaci našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, pro náš domov, naše uživatele
a zaměstnance především rokem rozsáhlých, z provozního hlediska náročných, ale potřebných oprav.
V březnu byla zahájena výměna 150 oken a výměna vnějších dveří do ulice v celém areálu domova.
Stavební činnost, která musela být vykonávána za plného provozu domova, byla rozdělena do několika
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etap, aby neovlivnila negativně kvalitu poskytované péče, byla ukončena v září. Období březen až srpen loňského roku tak bylo poznamenáno neustálým stěhováním a uklízením. Hned v září na výměnu
oken navázala další oprava, a to výměna podlah v pokojích v 1. patře nové budovy, výmalba a výměna
všech skříní na oddělení domov pro seniory. V říjnu se stavební opravy přesunuly do kuchyně, kotelny
a prádelny, kde byla opravována sociální zařízení pro zaměstnance, a v listopadu pak na balkon nad
vchodem, který byl v havarijním stavu. V mezidobí jsme ještě vyměnili garážová vrata za nová, řízená
elektronicky.
Kromě stavebních oprav jsme se věnovali i nákupu dalšího vybavení k usnadnění práce zaměstnanců
a zejména ke zpříjemnění každodenního obyčejného života našich uživatelů, od nových televizorů, rehabilitačních vozíků, stolků k lůžku, přes speciální antidekubitní matrace pro dlouhodobě nepohyblivé
uživatele, sedací pohovky, až po nový velkokapacitní krouhač do kuchyně, automobil, parní čističe
apod.
Po materiální stránce jsme tedy učinili v uplynulém roce veliký krok dopředu. Přitom jsme ale nezapomínali na udržení vysoké úrovně a na novinky v péči a sociální péči o klienty:

Již roce 2017 jsme v Domově zahájili Program Namasté, který má původ v USA. Namasté Klub, program zaměřený na aktivizující činnosti pro seniory a seniory s mírnými a středně těžkými projevy
syndromu demence, a Namasté péče, strukturovaný pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem
je poskytnout pohodlí a potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím
smysluplných aktivit a smyslové stimulace, zejména s využitím doteku.

Před rokem jsem zde psala, že jsme první zařízení v ČR, které péči v rámci tohoto programu poskytuje,
považujeme ale za náš závazek proškolit v jeho aplikaci další domovy pro seniory, což jsme v loňském
roce činili a své zkušenosti s tímto projektem jsme prezentovali v dalších domovech. Poskytli jsme
u nás instruktáž pracovníkům z Domova pro seniory v Bechyni, kteří chtějí Program Namasté zavést
ve svém zařízení.
Druhým rokem se v domově setkal s úspěchem projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, kdy
pět našich uživatelek a uživatelů bylo obdarováno pro ně neznámými dárci. Jeden z dárců dokonce
navázal již na předchozí Ježíškova vnoučata a opět podaroval „svoji babičku“. Všem dárcům patří velké
poděkování.

Asi víte, že již několik let jsme Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti na pomoc pečujícím o osoby s onemocněním demence, a že provádíme vyšetření paměti pro veřejnost. Budete-li v tomto směru potřebovat pomoc, anebo si budete chtít pouze nechat vyšetřit Vaši paměť, jste u nás vítáni.
To není samozřejmě zdaleka všechno; pokračovali jsme v tradici pořádání celé řady společenských,
zábavních či vzdělávacích akcí pro naše uživatele, které si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách.

A co nás čeká v roce 2019? Velký a náročný úkol jak pro pracovníky i uživatele nás čeká od 2. pololetí,
kdy bude zahájena další velká rekonstrukce domova, opět za plného provozu – výměna střešní krytiny
na střeše památkově chráněné budovy do ulice Preláta Horného, odvlhčení budovy čp. 516, zateplení
půd všech budov, výměna vodovodních rozvodů a kanalizace v budově čp. 516 na Piaristickém náměstí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem dobrovolníkům, muzikantům, dárcům, kteří pomáhají zpříjemňovat život našim uživatelům.

Nemohu zapomenout s poděkováním na všechny pracovníky domova bez jejichž ochoty, obětavosti,
trpělivosti bychom se neobešli. Musím vyzdvihnout a ocenit práci zaměstnanců, kteří i ve stavbou
ztížených podmínkách dělali vše pro to, aby byl život našich uživatel co nejpříjemnější a aby byla i ve
složitých provozních podmínkách zachována vysoká úroveň poskytované péče.
Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce!
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Ivana Kyjovská, ředitelka
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Dětský domov
Vánoční ohlédnutí

V dětském domově jsme již odstrojili stromečky a uložili vánoční výzdobu, abychom ji zase za necelý rok mohli opětovně vybalit a těšit se s dětmi na nové kouzelné chvíle Vánoc.
Do té doby však uteče ještě mnoho vody. Nyní máme ještě
v čerstvé paměti události ze svátků nedávno prožitých.

Jako každý rok, od začátku prosince začalo být v Domůvku
nebývale živo. Milé návštěvy si u nás podávaly dveře. Zastavili se za námi kamarádi, sponzoři a mecenáši, také občané
z našeho města i přespolní. Pro někoho je to již tradice, někteří u nás byli poprvé. Přišli za námi s přáním krásných
svátků, někteří jenom spěšně postáli u vchodu, jiní přijali
naše pozvání a chvíli pobesedovali. Nikdo z hostů nepřišel
s prázdnou. Přinášeli vánoční dárky i finanční příspěvky a významně tak pomohli vykouzlit radostné chvíle u stromečku. Významný dárek jsme také dostali od našeho zřizovatele, Jihomoravského
kraje. Mohli jsme si zakoupit vícemístný automobil, který nám bude usnadňovat cestování s dětmi.

Samotný Štědrý den proběhl v duchu konečných příprav a sledování televizních pohádek, které
k Vánocům neodmyslitelně patří. Kolem 15. hodiny jsme se tradičně v Domůvku sešli na vánoční
čaj i s mladými dospělými, kteří u nás prožili kus svého dětství a po odchodu do života zůstali žít
ve Strážnici. Zavzpomínali jsme společně na staré časy a probrali jejich současné radosti i starosti.
Těší nás, že se jim dobře daří a dokáží se úspěšně poprat i s problémy, které život přináší. Menší
děti už netrpělivě čekaly, až se bude stmívat, aby mohly ven, vyhlížet Ježíška. Tímto mu daly
prostor, aby nepozorován zavítal k našemu stromečku a nadělil všem dětem krásné dárky. To ale
naši malí pozorovatelé oblohy nevěděli a volali na Ježíška, co jim hlásky stačily. V první fázi přivolali z tepla domova pana Vybírala s fotoaparátem, který neváhal a malé křiklouny zvěčnil přímo
v akci. Obrázky nám obratem zaslal. Děkujeme! Za krátkou chvíli se dětem Ježíšek ozval přímo
z otevřeného kuchyňského okna v paneláku (asi právě smažil kapra). Na úpěnlivé volání: „Ježííšků,
Jéééžíííškůů!“, se ozval baryton: „No, co jééé?!“ Děti to trošku zarazilo, protože hlas „Ježíška“ se
nějak neslučoval s jejich představou pacholátka zabaleného v plenčičkách. Ale jelikož se notně
setmělo, už nijak nad tou záhadou nehloubaly a běžely domů připravit se ke štědrovečerní večeři.
Nad rybou a bramborovým salátem už byla ouška nastražena a čekala na tajemné zazvonění zvonečku. Dál už se odehrávalo to, co se zpravidla děje ve všech domácnostech, kde dětské oči září víc
než všechna světýlka a ozdoby na stromečku. To nedočkavé trhání papíru, když prstíky nemohou
rychle rozvázat stužku… Výkřiky radosti a překvapení … Ježíšku, děkujeme!!!
Dětský domov Strážnice ze srdce děkuje všem, kteří přispěli k radostným vánočním svátkům
našich dětí.

Dárci z našeho města: Fornax, VM Footwear, Petr Hobža Snacks, Optika Effatha, rodina Helískova,
Tatiana Pálenská, Pizzerie, Kebab, strážnická fara.
Ostatní dárci: Rádio Jih, Inter Cars Praha, Sbor dobrovolných hasičů Dubňany, Městská policie
Brno, LYKO-S Slavkov u Brna, Rena Nova Blatnice pod Sv. Antonínkem, Klvaňovo Gymnázium Kyjov, Klub důchodců Veselí n. Mor., MěÚ Veselí n. Mor., Lesy ČR, paní Andrea Burianová, paní
Markéta Tomčalová s přáteli, Knihkupectví Veselí n. Mor., pan Mezihorák, pan Šachinger, rodina
Jochmanova, paní Němečková, sl. Chrenčíková s přáteli, pan Radek a paní Míša ze Bzence, paní
Lidija Juračková, Hors Hodonín.
Děkujeme také vedení města Strážnice za celoroční přízeň a podporu. 		
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz e-mail: ddm.straznice@gmail.com
10.–16. 2. JARNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM NA HORÁCH V BESKYDECH
Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587
JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU – určeno pro děti základních škol
Pondělí: 11. února - žabáci a sloníci z papíru a nafukovacích míčků, veselá, barevná ozdoba
Úterý: 12. února - tvoření z vlny, srdíčka, kuřátka a bambule jako přívěšky a ozdoby
Středa: 13. února - enkaustická malba, malování horkým voskem pomocí speciální žehličky

a pera na fotografický papír.

Kde: DDM Strážnice. Začátek: 9.30 hodin. Ukončení: ve 12 hodin
Vstupné 40 Kč + u enkaustické malby je doplatek 5 Kč na 1 ks speciálního papíru
Vedoucí akce: Katka Vadovičová
ČT 21. 2. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17 hodin. Vstupné: 150 Kč

Akce je určena pro zájemce starší 8 let.

Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE, NABÍZÍME NOVĚ VZNIKLÉ KROUŽKY!!

Včelařský kroužek pro zájemce od 11 let se schází každou středu od 15.45 hod na Domečku.
Novinářský kroužek pro zájemce od 1. třídy, zahajovací schůzka proběhne ve středu 6. února 2019.
Kde: DDM Strážnice v 17.00 hodin
Pravidelně se budeme scházet v pondělí od 16.30 hodin.
Vedoucí kroužku: Vladimír Salčák

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN 2019:
SO 9.3.		
JIHOMORAVSKÁ LIGA – ML. ŽAČEK/ŽÁKŮ
ČT 14. 3.
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
SO 16.3.
JIHOMORAVSKÁ LIGA – ML.ŽAČEK/ŽÁKŮ
21.–24. 3.
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – házená DDM Strážnice
LÉTO S DOMEČKEM
14.–24. 6. Řecko – Fourka – ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce – Volná místa
5.–12. 7. LT Monte Lope - Lopeník „Výtvarně – kreativní“
29. 7.–7. 8. LT Buchlovice CTH „VIKINGOVÉ“
19.–23. 8. RS Trnava u Zlína – soustředění florbalistů a házené ml. žačky/žáci
Letní příměstské tábory v roce 2019probíhají v termínech:
15.–19. 7. ZŠ Sudoměřice Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
22.–26.7. ZŠ Radějov
Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, mobil 739 354 587
19.–23.8. DDM Strážnice Hlavní vedoucí: Michaela Plachá, mobil 775 685 733
PLES DOMEČKU

Organizátoři děkují touto cestou návštěvníkům, ale hlavně pak sponzorům, kteří věnovali ceny do
bohaté tomboly na ples Domečku. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese na shledanou.

pracovníci DDM Strážnice
2/2019
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Rodinné centrum Strážnice
ÚNOROVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA
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
vezměte Vaše manželství „na technickou“
– termín podle domluvy 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
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK
Mamky i tatínci, babičky či dědečci, těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu, čtvrtek a v pátek
středa – tančíme, tvoříme, zpíváme s Vendy (9–12 h)
čtvrtek – hrátky s batolátky s Jančou (10 h–12 h)
pátek – volná herna (9–12 h)
Klubovna Rodinného centra Strážnice
Kontakt: B. Bučková, mob. 603 240 533, Facebook, email: cprstraznice@seznam.cz
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Lyžák 2019 							

žáci 7. tříd

V neděli 6. ledna jsme odjeli na tradiční lyžařský výcvikový kurz. Sešli jsme se všichni po
14 dnech školního volna u hotelu Flag, kde jsme už celí natěšení čekali na příjezd autobusu. Naložily se lyže a kufry, účastníci kurzu se rozloučili s rodiči, zamávali a vyrazili. Celým zimním
pobytem žáky provázel jako vedoucí pan učitel Ondřej Spazier a paní učitelky Jana Jochmanová,
Milena Bačíková, Iva Pavlíková a Věra Bucifalová. Po příjezdu na místo se všichni ujali zavazadel
z autobusu a společnými silami jsme je v lidském řetězu dopravili do hotelu. Po obědě následoval
první nácvik lyžařských a snowboardových dovedností na Červenohorském sedle, oblíbeném lyžařském středisku v Hrubém Jeseníku. Lyžovali jsme na tomto místě až do pátku. Samozřejmě lyže
a snowboardy nebyly jediným programem. Čekalo nás také plavání, tělocvična a ukázka lyžařského a snowboardového vybavení v podání několikanásobné mistryně ČR ve skicrossu (disciplíně
akrobatického lyžování, při níž několik lyžařů zároveň sjíždí trať s umělými překážkami), kterou
je Andrea Krýslová. Celý pobyt jsme si za skvělých lyžařských podmínek moc užili a zlepšili si své
lyžařské a snowboardové dovednosti.

Kapka fyziky a TGM v Hodoníně

Kapka fyziky - tak se nazývá společný projekt žáků
a učitelů ze Střední průmyslové školy v Hodoníně.
Studenti 3. ročníku si pro žáky základních škol připravili otevřenou fyzikální laboratoř. Této zajímavé
akce se letos zúčastnili naši osmáci. Studenti našim
žákům předvedli pokusy a vysvětlili dané fyzikální
jevy a zákonitosti. Žáci si pak sami mohli pokusy vyzkoušet. A když už jsme byli v Hodoníně, šli jsme si do
muzea prohlédnout interaktivní výstavu ke vzniku
Československa a stálou expozici o T. G. Masarykovi.

2/2019

Božena Berčíková, Dagmar Mlýnková
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Základní škola Školní Strážnice
Okresní kolo v nohejbalu

Na poslední turnaj roku 2018 cestovali
naši žáci do Velké nad Veličkou. Konalo se
zde okresní kolo. Konkurence byla velmi
silná. Za účasti pěti škol jsme po boji nakonec získali krásné 2. místo. Družstvo tvořili tito borci: Petr Otevřel, Vojta Knirsch,
Robert Koštuřík a Jakub Stanislav.
Renata Lanová

Bruslení v Hodoníně					

Martina Horňáčková

Jak asi vypadá poslední školní den před Vánocemi? U nás na 2. stupni takto: nejprve probíhají
besídky ve třídách s dárky, cukrovím a koledami… Poté jedeme bruslit. Letos jsme jeli do Hodonína a akce se zúčastnili žáci 6. B, 7. A, 7. B, 9. B se svými třídními učiteli, a také s panem učitelem
Běhalem, který hrál s kluky hokej. Zbývající kluci a děvčata bruslili, celkově jsme společně strávili
moc příjemnou hodinu. Všichni se vrátili bez zranění a hladoví. Po obědě odcházeli domů, užívat
si prázdniny.

Jak jsme recitovali 		

Veronika Kotenová, Anna Eisová a Eliška Blinkalová 4. A

Jako každý rok, tak i letos se na naší škole uskutečnila recitační soutěž. Jako vždy jsme přišli do
školy a paní učitelka nám oznámila, že bude třídní kolo recitační soutěže. Ve třídě začalo být velmi
rušno. A jéjé, soutěž se pomalu blížila a my jsme vybírali básničky. Všichni byli napjatí a pilně se
učili. Básničky byly slyšet všude. Každý se obával, jestli ta jeho básnička bude nejlepší. Recitovaly
se básničky Miloše Kratochvíla, Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Jana Vodňanského atd. Nastal ten
okamžik plný obav. Hodnotili jsme se navzájem, ale někdo bohužel hodnotil podle kamarádů. Ve
vyhodnocení mezi nejlepšími bylo šest dětí. Čtyři dívky a dva chlapci. Jejich básnička a recitace
byly opravdu nejlepší. Po třídním kole nás čekalo kolo školní. To se uskutečnilo před Vánocemi.
Sešli jsme se ve třídě, zazpívali jsme si u stromečku koledy, a pak nám nejlepší recitátoři přednesli
své básničky. Tak a teď už jen chvilka napětí, jak to dopadne v okresním kole. Všem držíme pěsti
a těšíme se na další básničky.
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Schodolez a notebook pro Davida				
V letošním školním roce se podařilo z podpůrných opatření zakoupit pomůcky pro žáka 6. A Davida Lankaše. Nejdřív se Davča
stal majitelem notebooku, který mu pomáhá zefektivnit výuku
především matematiky, českého jazyka a angličtiny. Dalším velkým pomocníkem je schodolez, který umožňuje bezpečné přesouvání do vyšších pater budovy naší školy.
Davča je s jízdou na
schodolezu velmi
spokojen a my mu
přejeme, ať je i nadále nadšený z užívání obou pomůcek
a především, ať mu
co nejvíce usnadňují práci.

Simona Randová

Střední škola Strážnice
Studentka Střední školy Strážnice součástí týmu slavné návrhářky

Jméno módní návrhářky Jitky Klett je v českém módním průmyslu významným pojmem. Vítězka
soutěže „Oděv a textil Liberec“ a studentka Střední školy Strážnice Ilona Kotásková byla vybrána,
aby se spolu s dalšími úspěšnými studenty stala na jeden den součástí jejího týmu. Na Jitku Klett
zapůsobila Ilona Kotásková svou módní kolekcí „Distinctive“, jíž získala na výše zmíněné soutěži
první místo.

V průběhu jednoho dne stráveného v Praze měli vybraní studenti oděvních oborů možnost vidět
ateliér a prodejnu
Jitky Klett a participovat na její večerní
show, která obsahovala vlastní módní
přehlídku návrhářky
a prostor pro prezentaci kolekcí studentů. Stali se tak
na jeden den nejen
součástí pracovního
týmu Jitky Klett, ale
prožili také nezapomenutelné chvíle
s touto inspirativní
ženou, která se touto cestou snaží mladé módní návrháře
podporovat.
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Studenti Střední školy Strážnice sbírali úspěchy na soutěži Mladý módní tvůrce
Jihlava

Střední škola Strážnice by
ráda pogratulovala všem
studentům, kteří letos reprezentovali školu na jubilejním
30. ročníku soutěže Mladý
módní tvůrce České republiky. Do Jihlavy, kde se celostátní soutěž tradičně koná,
letos přijelo třicet škol, mezi
kterými získali naši studenti přední ocenění. Katarina
Langová získala třetí místo v kategorii Společenské
módy se svojí kolekcí inspirovanou soumrakem, Ilona Kotásková druhé a třetí
místo v kategoriích Doplňky
a Emoce s kolekcí inspirovanou zoufalstvím, Klára Holešinská třetí místo v kategorii Emoce s kolekcí inspirovanou Charlie
Chaplinem a Lucie Bohatá čtvrté místo v kategorii Emoce za model Světlo ve tmě. Všem studentům
srdečně gratulujeme a přejeme hodně další inspirace a úspěchů.

Alžběta Vyskočilová

STŘEDNÍ ŠKOLA STRÁŽNICE
SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU
STUDENTSKÉHO KOMIKSU
Střední škola Strážnice zve srdečně
na výstavu komiksu Imogine. Výstava
studentek třetího ročníku Grafického
designu – Eriky Zychové a Markéty
Žochové byla zahájena vernisáží 7.
ledna a v Městské knihovně v Hodoníně
si ji můžete prohlédnout do 28. února.
Komiksový příběh přenáší diváka
do myšlenkového světa mladé dívky
Imogine, která nachází útočiště od
svých každodenních starostí na
oblíbeném místě v lese. Jednoho dne
se ale v jejím životě všechno změní...
Komiks v knižním vydání je možné
zakoupit v knihovně.
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Purkyňovo gymnázium Strážnice
Předvánoční benefiční akce					
V prosinci probíhaly na naší škole dvě již tradiční
předvánoční akce Ekotýmu. Ve středu 5. prosince
naplnilo výtvarnou učebnu více než 40 žáků, aby
se zúčastnili tvůrčích dílen. Během dvou hodin
zde vyrobili svíčky ze včelího vosku, zdobené perníčky, krůželky, různá přáníčka a další předměty,
které se o týden později ve škole nabízely. Jejich
prodej vynesl dohromady více než 3600 Kč.

Jan W. Jongepier

Další velkou akcí byla burza s titulem „Blešák“.
Všichni byli vyzváni, aby z domu přinesli nejrůznější nepotřebné předměty – knihy, kuchyňské
potřeby, hračky, oblečení a šperky, aby na Blešáku našly svého nového majitele. V pátek 14. pro-

since se pak ve školní jídelně
od rána do oběda vystřídali
všichni žáci i personál školy
a téměř každý si něco užitečného „ulovil“. Výsledkem
byla velmi pěkná částka přes
6000 Kč, včetně dobrovolných příspěvků do kasičky.

Obě vybrané částky budou
rozděleny mezi žáky naší
školy, kteří se nacházejí v nepříznivých finančních podmínkách. Děkujeme všem přispěvatelům, prodejcům a kupujícím i dárcům za letošní
rekordní výtěžek.

Ocenění DofE							

Radka Vařechová

V úterý 18. prosince 2018 si naši žáci v nádherném Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze
převzali své certifikáty Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu (DofE), a stvrdili tak
dosažení bronzové nebo stříbrné úrovně.

Aby získali tuto úroveň, museli splnit své
cíle ve třech disciplínách – sportu, talentu
a dobrovolnictví. Pak se v menších skupinkách vydali do přírody, kde museli naplánovat a absolvovat expedici, která má přísná pravidla. Spí ve stanech, vaří si jídlo ze zásob, které
si nesou v batozích, a nesmějí využívat jiný než vlastní pohon. Letos se naše skupinky vydaly do
jižních Čech, Beskyd, Posázaví nebo NP Podyjí, jedna dokonce sjela řeky Moravu a Sázavu na
kánoích.

2/2019

35

Celkem si absolventi převzali osm bronzových a sedm stříbrných ocenění z rukou designérky Zuzany Bahulové, která je patronkou DofE. Příští rok si snad někteří pojedou do Prahy pro ocenění
zlaté.

Šachy							

Martina Kozumplíková

Ve středu 19. prosince 2018 se ve Vacenovicích uskutečnil okresní přebor žáků základních a středních škol v šachu. Naše gymnázium excelentně reprezentovala celkem čtyři družstva.

Ve starších žácích zvítězilo s výrazným bodovým náskokem před dalšími pěti družstvy okresních
základních škol družstvo žáků tercie. Pod taktovkou
kapitána Lukáše Londina se jednalo o tým ve složení
Jasmína Londinová, Jiří Maňák a Tomáš Skalka.
V kategorii středoškolských hráčů šachu jsme byli
taktéž úspěšní. Vítězné družstvo A ve složení Michal
Bačík (sexta), Martin Hubáček (3. A), Václav Ochotný
(4. A) a Jakub Šuráň (oktáva) s přehledem ovládlo celý
turnaj.

Úspěchem se může pyšnit i náš jedinečný dívčí tým
ve složení Timea Lapčíková (septima), Stela Macková
(3. A), Daniela Skalková (septima) a Emílie Tomšicová
(kvinta). Z turnaje si totiž odvezly pomyslnou bronzovou medaili. Čtvrté družstvo v sestavě Jan Janča (3. A),
Michal Jaroš (kvinta), Michal Kuchařík (sexta) a Jakub
Poštolka (3. A) získalo pomyslnou bramborovou medaili.
K úspěchu a výsledkům určitě přispěly pravidelné
tréninky v rámci projektu Šachy do škol. Všem našim
talentům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy. V dalších soutěžích jim budeme držet palce.
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Základní umělecká škola Strážnice
Mezi světy

Strážnice prožila nevšední zážitek. Ve vyprodaném kulturním domě Strážničan se 17. ledna
2019 konalo taneční představení s názvem Mezi světy pořádané Základní uměleckou školou
Strážnice. Žáci tanečního oboru předvedli představení plné napětí, dramatických scén i symboliky. Všech 17 choreografií vytvořil pan učitel Daniel Sýkora.

Příběh o propletených osudech dvou sester začal tragickou autonehodou, která vyvrcholila
smrtí jedné z nich na operačním sále. Od té chvíle diváci sledovali její cestu na druhou stranu, kterou uvedla procházka neznámem, kde se dívce otevírají její nejkrásnější i nejsmutnější
vzpomínky. Skupinové choreografie předvedené žáky od 6 do 18 let vrátily diváka k zimním
radovánkám, prvním tanečním krůčkům a ukázaly význam přátelství i lásky. Vzpomínky byly
doplněné duety a triem andělů. Závěrem se představilo 22 tanečnic znázorňujících anděly
a démony v napínavém souboji. Ve finálním duetu se opět objevily obě sestry na jednom jevišti. Jedna živá a druhá jako přízrak. V průběhu poslední choreografie bylo vyjádřeno, že si
zůstanou vždy nablízku.
Děkujeme za spolupráci brněnské Enterpra Production (osvětlení), Jitce Andrýskové z AJ
Texstyle (kostýmy andělů), zaměstnancům KD Strážničan za pomoc s realizací a publiku za
senzační atmosféru.
Fotografie z představení jsou již nyní dostupné na facebookových a webových stránkách ZUŠ.

Petr Jandásek
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁŽNICE
A ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST
pořádají

KONCERT PRO VÁŽKU
V pořadí 14. koncert se koná v úterý 26. února 2018 v 18 hodin
v hudebním sále ZUŠ Strážnice.
ÚČINKUJÍ ŽÁCI HUDEBNÍHO OBORU
Vstupné dobrovolné
Výtěžek koncertu bude věnován České alzheimerovské společnosti
Vaše účast potěší žáky a pomůže potřebným
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Sport
Máme novou tenisovou halu

S obrovskou radostí oznamujeme obnovení provozu tenisového oddílu v nové nafukovací hale.
Během víkendu 22.–23. 12. 2018 proběhla stavba nové nafukovací tenisové haly a od 30. 12. 2018 byl
znovu zahájen provoz na kurtech. Původní hala byla kompletně zničena v noci na 30. 10. 2018 silným
větrem, který starou plachtu celou roztrhal. I když byla původní hala na hranici životnosti, věřili jsme,
že ještě chvíli vydrží. Bohužel se tak nestalo a my jsme stáli před otázkou, co dál. Od prvního dne
jsme byli v kontaktu s vedením města, kde jsme společně hledali cestu, jak havarijní situaci vyřešit. Na
všech schůzkách byl patrný pozitivní přístup, také podpora starostky Renaty Smutné a místostarosty
Waltra Bartoše nám dodávala energii. Celý komplex by zůstal nevyužitý a hrozilo poškození povrchu
betonu kurtů. Po dlouhé, ale konstruktivní diskuzi rada města doporučila zastupitelstvu schválení
mimořádné dotace na koupi nové haly. Zastupitelstvo následně dotaci ve výši 2 mil. Kč schválilo.
Chtěl bych velmi ocenit přístup vedení města, které ukázalo enormní podporu sportu ve městě, což
není všude samozřejmostí, a o to více si jí ceníme. Snahou všech stran bylo co nejrychlejší obnovení
provozu haly a tréninků 42 oddílových dětí, které se již spolu s dalšími mladými i staršími sportovci

do nové haly těší. Naše tenisová mládež je to, co nás společně motivovalo vše vyřešit. Velké poděkování patří i členům tenisového oddílu, rodičům a dalším, kteří neváhali strávit celý předvánoční
víkend prací při stavbě tenisové haly. Bez nich a perfektní organizace ze strany Adély Kulíškové by
hala nestála. Ukázalo se, že když je potřeba, umíme všichni táhnout za jeden provaz. Věřím, že nám
to vydrží i nadále a budeme naši novou halu společně opatrovat.
Do nového roku přeji všem hodně zdraví a těším se na Vaši návštěvu v tenisovém areálu.

Petr Zika, předseda TO TJ Jiskra Strážnice

Kultura ve městě
TJ Orel Strážnice

zve všechny své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v neděli 17. února 2019 od 15.00 hod na ORLOVNĚ.
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Česká křesťanská akademie
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Oznámení pro členy Muzejního a vlastivědného spolku
ve Strážnici a ostatní veřejnost
Výroční členská schůze Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici se uskuteční v neděli
24. února od 17 hodin v Cyrilometodějské jednotě.
Program jednání: úvod, stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z poslední
výroční schůze, zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise, správa o činnosti spolku a hospodaření
za rok 2018, volby členů výboru a kontrolní komise, plány činnosti spolku, diskuze, usnesení a závěr.
Ivo Vratislavský
Všichni jste srdečně zváni.						
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
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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.
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Strážnické finále Zpěváčků Strážnicka Vaška Harnoše 2019 se bude konat
v neděli 31. 3. 2019 v 15 hodin v KD. Jste srdečně zváni!

LUKÁŠ PŘÍKAZKÝ, strážnický rodák, exceluje ve známé divadelní hře

V měsíci březnu si nenechte ujít vynikající komedii, divadelní aktovku Seana O´Caseyho ve slavné
úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension pro svobodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně
uváděna v pražském Činoherním klubu a kterou nyní nastudovalo pražské Divadlo Palace. Všichni ji jistě znají ze skvělého televizního zpracování s oblíbenými herci v hlavních rolích, Josefem
Abrhámem, Ivou Janžurovo a Jiřím Hrzánem. V jedné z hlavních rolí, Daniela Halibuta (hrál jej
Jiří Hrzán), exceluje Strážničan, Lukáš Příkazký. Po delší době tak lze Lukáše opět spatřit na prknech pódia kulturního domu Strážničan, kde svou hereckou kariéru začínal v tehdejším výborném
strážnickém divadle pod vedení Milady Musilové. I další role jsou obsazeny známými herci, např.
Patrikem Děrgelem či Marií Doležalovou v alternující roli.
Těšíme se na Vás!

RADOSTÍ KE ZDRAVÍ 23. 3. 2019

6. ročník celodenní akce o zdravém životním stylu prakticky a zábavně…
Pořádá Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, p. o.

HLAVNÍ SÁL

9.00 STRETCH + POWER Alžběta Chromečková
(Strážnice)
Stretch + power je lekce klidnějšího charakteru rozdělená do
dvou části. Nejdříve uvolnění a protažení celého těla; postupně přechází v posilování všech svalových partii s vlastní vahou. Lekce je vhodná pro začátečníky i pokročilé.
(Pomůcky: karimatka, cvičí se bez bot, kapacita „neomezená“.) Vstupné 70 Kč.
Alžběta Chromečková je lektorkou s licencemi: Aerobik
MŠMT, Port de bras, Piloxing, zdravá záda certifikát, instruktor zumba, bosu, výživový poradce MŠMT. Ve Strážnici vede
lekce: bosu, zumba, kruhový trénink, tabata, start fit a stretch
+ power.
10.00 INTERVALOVÝ TRÉNINK Michal Holaza (Skalica SK)
Intervalový tréning – vysoce intenzivní trénink systémem tabaty sestavený výhradně z cviků s vlastní vahou. Jedná se o střídající se krátké časové intervaly cvičení a odpočinku vykonávané ve vysoké tepové
frekvenci. Tento druh tréninku je velmi účinnou metodou pro zrychlení
metabolismu a spalování tuků. Speciální systém cvičení přináší efektivní výsledky již za krátký tréninkový čas. (Čas tréninku 19 minut,
pomůcky: karimatka, kapacita „neomezená“.) Vstupné 70 Kč.
Michal Holaza je kondiční tréner a výživový poradce především profesionálních sportovců. Jeho klienti dosahují skvělých výsledků při
sportovních soutěžích (např. Natália Valeková – 5x titul mistr SR, Marián Studenič – NHL New Yersey Devils, kondiční trenér HK Skalica
1. hokejbalové ligy – 2 stříbrné medaile aj.) Je mistr SR ve weighted
kalistenice, věnuje se lednímu hokeji, hokejbalu, cyklistice, turistice,
crossfitu. Je majitelem MH tréninkového centra a zakladatelem MH
tréninkového systému.
12.00 AERODANCE Lenka Velínská (Brno)
Aerodance je taneční fitness cardio program, který v jedné
hodině kombinuje prvky aerobicu s prvky tanečními. Vybraná
chytlavá a melodická hudba naladí a strhne každého v každém
věku, rozhodně si lekci užijete a pobavíte se.
(Cvičí se bez pomůcek, kapacita „neomezená“.) Vstupné 70 Kč.
Lenka Velísnká je majitelkou Active a pilates studia v Brně,
školitelkou akreditovaných kurzů pro instruktory aerobiku,
bodystylingu, zdravotního cvičení a jógy. Má více než 20letou
profesionální praxi, prezentuje se na mnoha prestižních akcích
pro cvičící i odbornou veřejnost v ČR a mnoha evropských zemích (Slovensko, Polsko, Itálie, Španělsko, Řecko, Anglie ad.).
Zaměřuje se na taneční a bodymind lekce.
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13.30 JAK SE V TOM MÁ RODIČ VYZNAT? ANEB STRAVOVÁNÍ DĚTÍ PODLE VĚKU, POHLAVÍ, AKTIVIT A ZDRAVOTNÍHO STAVU KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ (Praha)
V přednášce probereme jednoduché principy stravování dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku a dospívajících, dotkneme se i „moderních“ témat alternativního stravování (veganství, raw
strava, vegetariánství), otázek nežádoucích reakcí na složky potravy – včetně celiakie a laktózové intolerance a školního stravování
(pamlsková vyhláška, spotřební koš). Prostor bude i na konkrétní
dotazy rodičů. Vstupné 100 Kč.
Kateřina Cajthamlová česká lékařka, internistka a psychoterapeutka, známá jako doktorka Kateřina z úspěšného televizního
pořadu „Jste to, co jíte“. Je také autorkou odborných knih, popularizuje zdravý životní styl v médiích. V současné době přednáší,
publikuje a účinkuje v pravidelném týdeníku v rámci rádia Region
v pořadu „Hubněte zdravě“. V roce 2007 byla nominována v anketě
TýTý v kategorii Osobnost roku, kde se umístila na 3. místě. Ve své
ordinaci se s týmem specialistů věnuje psychoterapii, fyzioterapii
a výživovému poradenství. Věnuje se také homeopatii, má rozsáhlou odbornou praxi v oblasti Systemické terapie a poradenství.
16.15 CORE ACTIVATION (nejen pánevní dno) & FASCIAL TRAINING
Lenka Velínská (Brno) Lekce spojující cviky aktivující svaly hlubokého centra těla s uvolňovacími
a masážními technikami pro snížení napětí svalů povrchových. Vstupné 70 Kč
17.15 HATHA FLOW YOGA Lenka Velínská (Brno)
Plynulá lekce jemné dynamické jógy zaměřená na mobilizaci kloubů a páteře, snížení psychického
napětí a harmonizaci těla a mysli. V závěrečné cvičební lekci celého dne dostatečně protáhnete
a zklidníte tělo i mysl… Vstupné 70 Kč
18.30 ADÉLA BANÁŠOVÁ (Bratislava) beseda „To je Žena“
Jaká je role ženy ve společnosti a v přístupu samotné k sobě? Jak se naučit mít ráda sama sebe
a proč je to tak důležité? Jak najít odvahu ke změnám ve svém životě? Jaký je můj životní úkol
a je vůbec potřeba ho najít? Na tyto otázky a mnohé další odpoví skvělá slovenská moderátorka
a velice inteligentní „Žena“ Adéla Vinczeová. Vstupné 100 Kč.
Adéla Vinczeová Banášová vystudovala Filozofickou fakultu v Bratislavě, obor kulturologie. Začínala jako moderátorka ve slovenském Fun Radiu, poté moderovala tři série projektů Slovensko hľadá Superstar a slovenskou Let’s Dance.
Znáte ji z Československé superstar,
kterou v roce 2009 uváděla s Leošem
Marešem. Od té doby spolupracovala na spoustě projektů (Test národa,
porotkyně Talentmanie, Recept na
bohatství atd…) V roce 2017 a 2018
velmi úspěšně moderovala Českého
lva. V současné době jezdí s Richardem
Müller s pořadem On a ona tour a ve
slovenské televizi má vlastní pořad Trochu inak s Adelou, kam si zve zajímavé
hosty ze všech oblastí. Její přednášky
jsou velice inspirativní a přínosné.

2/2019

47

GREEN CLUB

10.00 LOGOHRÁTKY S MARKÉTKOU Markéta Boťánková (Strážnice)
Procvičení mluvidel formou hry, pro všechny děti… vstup zdarma

11.00 MIND BODY LIFE Michal Holaza (Skalica SK)
Přednáška se opírá o 3 základní pilíře (duše, tělo, život), které jsou hlavní součástí zdravého a spokojeného životního stylu. Opírá se o studie, výzkumy a zkušenosti, které jsou však podané jednoduchým a srozumitelným způsobem tak, aby si v ní našel každý „to svoje“.
Dozvíme se, proč i zdravý životní styl může být nezdravý, jaké nástrahy čekají v dnešním zdravém
světě, ale hlavně to, jak najít rovnováhu na cestě za zdravým tělem. Svoje zkušenosti předá trenér
profesionálních sportovců a výživový poradce Michal Holaza. Vstupné 70 Kč

12.30 SOUTĚŽE A HRY Dům dětí a mládeže Strážnice Soutěže pro celou rodinu, program spojený s koutkem na hlídání dětí. Vstup zdarma

15.15 a 15.45 KRUHOVÝ TRÉNINK Michal Holaza (Skalica SK)
Trénink složený z předepsaných cviků a opakování vykonávaných s pomůckami a ve stanoveném
čase AMRAP (as many reps as possible). Výhodou kruhového tréninku je vysoká metabolická zátěž
ve vysoké tepové frekvenci po dobu celého tréninku. Jde o full body trénink, kde jsou kombinované silové a aerobní cviky. (Čas cvičení je 28 minut, kapacita omezená – pouze 15 míst v každém
tréninku!) Vstupné 70 Kč

ZÓNA S OBČERSTVENÍM (přísálí kulturního domu)

10.00–18.00 ZDRAVÁ JÍDELNA
Speciality ze zdravé kuchyně, které Vám budou chutnat. Teplá i studená jídla a nápoje, praktické
tipy k domácí přípravě, knižní koutek „zdravé“ literatury k pohodě a odpočinku…
10.00–18.00 CUKRÁRNA BEZ VÝČITEK u Blanky a Milušky
nabídne speciality z RAW cukrárny, zdravé mlsání bez přidaného cukru, tipy k přípravě zdravých
moučníků…

MASÁŽNÍ ZÓNA (šatna herců)

10–18.00 MASÁŽE A NAPRAVOVÁNÍ Marek Valachovič (Bratislava)
Napravování kloubních spojení do správné polohy, pomáhá při bolestech zad, kloubů, krční páteře. Přijďte si odpočinout a nechte se hýčkat,
orientační ceny: chiropraxe a napravování – 30 min od 520 Kč, olejové
masáže cca 20 min od 260 Kč.
Místa můžete rezervovat telefonicky v KD Strážničan: 518 334 762

KOUTEK NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ (knihovna – 1. patro) 9.00–20.00

Postaráme se Vám o Vaše děti, abyste si mohli užít náš program – koutek na hlídání bude propojen
s programem pro děti v Green clubu.

ZÓNA „FOR YOU“ (vestibul KD)

Měření na diagnostickém přístroji InBody
Stánky se zdravými produkty…a další

Celodenní permanentka – vstup na veškerý program 300 Kč.
Zóna For you, soutěže pro děti a zóna s občerstvením je se vstupem zdarma. Permanentky
a vstupenky na besedu Kateřiny Cajthamlové a Adély Banášové můžete zakoupit online
nebo v kanceláři KD. Místa na jednotlivá cvičení si můžete rezervovat v kanceláři KD: program@
kd-straznice.cz, tel.: 518 334 762, vstupenky se budou prodávat až na místě.
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna při KD Strážničan
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MODROTISK V UNESCO

S radostí jsme zaznamenali, že začátkem prosince minulého roku byla na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána technologie tradiční výroby modrotisku. Nositeli tohoto výjimečného fenoménu jsou u nás již jen dvě provozovny, dílna
Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Přijďte společně se strážnickou
dílnou oslavit tuto významnou událost. Buďme hrdí, že právě v našem městě se po generace
uchovalo vzácné modrotiskařské umění.

Pracovníci strážnické dílny si pro vás připravili zajímavý program

„Cesta do UNESCO“ - přednáška
Modrotisk dnes - prezentace spolupráce se současnými výtvarníky a návrháři
Módní přehlídka ze současné produkce dílny Strážnický modrotisk
Ukázka výrobků s možností koupě
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Kulturní přehled na únor a březen 2019

PÁ 1. 2.

SO 2. 2.
ÚT 5. 2.
SO 16. 2.

ÚT 19. 2.
ČT 21. 2.

SO 23. 2.

ÚT 26. 2.

ČT 28. 2.
PÁ 1. 3.
PÁ 1. 3.

SO 2. 3.
PÁ 8. 3.

ÚT 12. 3.
SO 16. 3.

SO 23. 3.

PÁ 29. 3.

KD – PLES ČÁPOVKY

20.00

KD – CO TAKHLE KE ZPOVĚDI Petr Nárožný v hlavní roli komedie
„Pardon me, Prime Minister“, režie Vladimír Strnisko, vstupné 350 Kč

19.30

Knihovna – CESTOPIS O JIŽNÍ AFRICE s Petrem Nazarovem

17.00

KD – BLUESOVÝ FESTIVAL, vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě
17.00 OUTSIDER BLUES, 18.10 BIG DADDY, 19.20 WBAND, 20.45 ENERGIT

17.00

KD – PLES V GALA 2019 „Variace na renesanční téma“
20.00
S předtančením skupiny historických a středověkých tanců Vere Gratia a studentů Purkyňova gymnázia. K tanci zahraje plesový orchestr Coppelia, skupina Black & White
a v Green clubu Big band ZUŠ Veselí nad Moravou. Vstupné 250 /125 Kč, vstupenky jsou
k zakoupení online nebo v kanceláři KD
KD – BESEDA S CHIROPRAKTIKEM (Vincentem Lászlo, vstupné 50 Kč)

17.00

KD – FAŠANKOVÝ PLES pořádá Orel jednota Strážnice a Římskokatolická farnost 20.00

Knihovna – SLÁVA MODROTISKU u příležitosti zápisu na reprezentativní seznam UNESCO 17.00

KD – LUCIE BÍLÁ s Petrem Maláskem – recitativ
Vstupné 790/890/990 Kč

19.00

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

10.00

KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES pořádá TJ Jiskra Strážnice

20.00

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
GREEN CLUB – NA STAGE! ZUŠ Strážnice (varianta Exhibice v muzice)

18.00

Knihovna – BESEDA SE SPISOVATELKOU NAĎOU HORÁKOVOU o její nové knize 17.00

KD – JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA

14.00

KD – RADOSTÍ KE ZDRAVÍ 2019 celodenní akce o zdravém životním stylu prakticky a zábavně
6. ročník s hlavními hosty Adélou Banášovou – známou moderátorkou, Kateřinou
Cajthamlovou z pořadu „Jste to, co jíte“, Lenkou Fasnerovou ze studia My fit Brno,
Alžbětou Chromečkovou – lektorkou ze Strážnice a Michalem Holazou – trenérem profesionálních sportovců ze Skalice. Můžete se těšit na cvičební lekce, besedy, zdravou
jídelnu, cukrárnu bez výčitek, soutěže pro děti, koutek na hlídání dětí a další doplňkový
program. Předprodej vstupenek online nebo v kanceláři KD

KD – PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY s Lukášem Příkazkým
19.30
Divadelní zpracování známé televizní komedie Divadla Palace Praha. Vstupné 350 Kč,
vstupenky online nebo v kanceláři KD

29.–30. 3. Knihovna – NOC S ANDERSENEM, přihlášky k vyzvednutí v knihovně
NE 31. 3.

2/2019

KD – ZPĚVÁČCI STRÁŽNICKA VAŠKA HARNOŠE 2019 s CM Mirka Menšíka 15.00
Strážnické finále soutěžní postupové přehlídky dětí ve zpěvu lidových písní. V programu dále
vystoupí DFS Fěrtúšek ze Strážnice a CM Rozsocháč, ZUŠ Strážnice. Vstupné dobrovolné
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Inzerce
KOUPÍM DŮM
V TÉTO LOKALITĚ.
Nabídněte prosím na
tel. 604 641 397.

HLEDÁM KE KOUPI
BYT V OKOLÍ.
Tel. 739 868 635.
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Ples v bílém 					
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Foto Petr Nedoma
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