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Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/5 poděkování nemocnice TGM Hodonín za 
finanční dar v roce 2018.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/36 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 
167, ve znění pozdějších předpisů, členy školské 
rady při ZŠ M. Kudeříkové za zřizovatele: Jiřího 
Slezáka a Michala Daňka na další funkční obdo-
bí, tj. na 3 roky, 
2/37 rozpočtové opatření č. 7/2018 na straně 
příjmů zvýšení o 75,3 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení o 75,3 tis. Kč v předloženém znění, 
2/38 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro spolek Fčeličky z. s. se 
sídlem Kovářská 1521, 696 62 Strážnice, IČ: 
26991616 ve výši 20 000 Kč na činnost spolku 
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
2/39 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 
Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých 
a slabozrakých České republiky, zapsaný spo-
lek se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 
110 00  Praha, IČ: 65399447 dle předložené 
smlouvy,
2/40 uzavření předložených nájemních smluv 
na byty v budově hasičské zbrojnice na ulici 
náměstí 17. listopadu č. p. 1052, Strážnice, na 
dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s tě-
mito nájemníky: byt č. 1 s •••, byt č. 2 s •••, byt 
č. 3 s •••, byt č. 5 s •••, byt č. 6 s •••, byt č. 7 
s •••, byt č. 8 s •••, byt č. 9 s •••,
2/41 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 
v domě v ulici Grůska č. p. 425, Strážnice, 
v předloženém znění s •••, bytem •••, Strážnice, 
a to na dobu určitou jednoho roku od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019,
2/42 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě 
NN na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě v majetku města, v rám-
ci stavby „Strážnice, rozš. kNN, město přístav 
K/1935“ na pozemku KN p. č. 338/1 mezi or-
ganizací E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Strážnice jako 
povinným z věcného břemene, 
2/43 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě NN 
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Strážni-
ce na Moravě v majetku města, v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. kNN, Šmejdovec K-1036/2“ na 
pozemku KN p. č. 1111/1 mezi organizací E.ON 
Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného 
břemene a městem Strážnice jako povinným 
z věcného břemene,
2/44 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě 
NN na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci 
stavby „Strážnice, rozš. kNN, Gajda K/1064“ na 
pozemku KN p. č. 1111/1 mezi organizací E.ON 
Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného 
břemene a městem Strážnice jako povinným 
z věcného břemene,
2/45 předložený Řád veřejného pohřebiště 
města Strážnice,
2/46 uzavření předložené smlouvy  
č. 1040015674/002 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene, na základě níž je v rámci 
stavby „Strážnice, úprava kNN, Kotková K/85“ 
vydán souhlas města Strážnice s vybudováním 
nové přípojky NN na pozemku města Strážnice 
p. č. 1725 k objektu novostavby RD umístěné-
ho na pozemku p. č. 85 v ulici Komenského ve 
Strážnici, to vše v katastrálním území Strážnice 
na Moravě, a to mezi organizací E.ON Distribu-
ce, a. s. jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a městem Strážnice jako budoucím 
povinným z věcného břemene,
2/47 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030048421/001 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene, na základě níž je v rámci 
stavby „Strážnice, rozš. kNN, ••• K/59“ vydán 
souhlas města Strážnice s vybudováním nové 
přípojky NN na pozemku města Strážnice  
p. č. 54 k objektu novostavby RD umístěného 
na pozemku p. č. 59 v ulici Příční ve Strážnici, 
to vše v katastrálním území Strážnice na Mo-
ravě, a to mezi organizací E.ON Distribuce, a. s. 
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jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
a městem Strážnice jako budoucím povinným 
z věcného břemene,
2/48 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 vybu-
dováním stavby bezbariérového přístupu k by-
tovému domu Ořechovka 1399 v rámci stavby 
„Bytový dům Ořechovka 1399, Strážnice – ve-
stavba výtahu a bezbariérový přístup“ v ulici 
Ořechovka, a to na pozemcích města Strážnice 
p. č. 501 a p. č. 502 v katastrálním území Stráž-
nice na Moravě,
2/49 plán realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky vybavení u akce „Moder-
nizace učeben ZŠ M. Kudeříkové – vybavení“, 
který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci

b) seznam oslovených uchazečů:  
1/ Petr Zetek – PZK, Max. •••, 794 01 Krnov
2/ DISTR – služba škole, •••, 692 01 Mikulov
3/ KDZ, spol. s r. o., •••, 763 12 Vizovice
4/ VMS VISION, s. r. o., •••, 680 01 Boskovice
c) návrh členů komise pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich 
náhradníků ve složení: Walter Bartoš, Petr Helí-
sek a Radek Tyllich. Jako náhradníci: Petra Fia-
lová, Jaromír Michálek a Jiří Slezák. 
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/32 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro vedoucí pracovníky mlá-
dežnických družstev TJ Jiskra Strážnice z. s. se 
sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice, IČ: 
48846805 ve výši 50000 Kč na základě gran-
tového programu pro práci s dětmi a mládeží ve 
volném čase dle předložené smlouvy.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/6 žádost soudního komisaře Ondrůška o sdě-
lení, zda by město Strážnice, jako vypravitel 
sociálního pohřbu •••, souhlasilo s vydáním 
nepatrného majetku – podílu id. 3/4 na nemovi-
tostech v katastrálním území Jalubí zapsaných 
na LV č. 414,
1/7 informaci OISB o výši nájmů v bytech a ne-
bytových prostorách ve vlastnictví města,
1/8 zprávu odboru investic o dalším možném 
postupu prací na akci „Parkovací plochy u pře-
stupního terminálu Strážnice“,
1/9 žádost spoluvlastníků a provozovatelů 
stávajícího autovrakoviště Strážnice ••• a ••• 
o podporu jejich záměru rozšíření a moderniza-
ci provozu „Autovrakoviště Strážnice“.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/50 prodej kůrovcového dřeva za cenu  
50 Kč/m³,
2/51 písemnou podporu s působením soukro-
mé základní umělecké školy Folklorika s. r. o. 
ve Strážnici – na základě její žádosti ze dne  
30. 1. 2019,
2/52 v souladu s platnými mzdovými předpisy 
úpravu platu řediteli ZŠ Školní Risto Ljasovské-
mu,

2/53 smlouvu o výrobě a vysílání reportá-
ží mezi městem Strážnice a J. D. Production,  
s. r. o., provozovatelem Regionální televize TVS 
v roce 2019 v předloženém znění,
2/54 navýšení kapacity školní družiny při Zá-
kladní škole M. Kudeříkové Strážnice, Příční 
1365, příspěvkové organizaci, z 90 na 120 žáků 
s účinností od 1. 9. 2019,
2/55 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Modernizace učeben ZŠ M. 
Kudeříkové – stavební úpravy“ zadání zakázky 
uchazeči Stavební společnost Kněždub spol. 
s r. o., Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážni-
ce, který podal nejvýhodnější nabídku a dále 
schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební 
společnost Kněždub spol. s r. o., Jiřího z Podě-
brad 996, 696 62 Strážnice, v souladu s vítěz-
nou nabídkou, 
2/56 zřízení zdravotní a sociální komise, komi-
se sportovní, komise cestovního ruchu, komi-
se stavební, komise kulturní, komise životního 
prostředí a školské komise, 
2/57 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě 
NN na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci 
stavby ••• na pozemku KN p. č. 983 mezi orga-
nizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným 
z věcného břemene a městem Strážnice, jako 
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povinným z věcného břemene,
2/58 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě 
VN na pozemcích vedených na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě v majetku města, v rám-
ci stavby „Strážnice, rozšíření kVN, Gumex 
K-2864/68“ na pozemcích KN p. č. 2861/470, 
2863/8, 2864/9, 2864/8, 2864/1 mezi orga-
nizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným 
z věcného břemene a městem Strážnice, jako 
povinným z věcného břemene.
Rada města Strážnice nedoporučuje zastupi-
telstvu ke schválení:
5/1 záměr odprodeje pozemku v majetku města 
Strážnice, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, ul. Nádražní, a to 
poz. parc. č. 3127/2 ostat. pl., manipul. plocha 
o vým 26 m2 dle žádosti •••, trvale bytem •••, 
Strážnice.
Rada města Strážnice jmenuje:
7/1 členy komisí:
Komise zdravotní a sociální – předseda Miro-
slav Prečan, členové: Andrea Chytilová, Marie 
Jurasová, Marie Kristoňová, Martina Prachařo-
vá, Marie Karasová, Milan Odrazil.
Komise sportovní – předseda Alois Crhonek, 
členové: Milan Gajda, Pavel Varsamis, Jaroslav 
Neumann, Vojtěch Studénka, Jiří Mašina, Petr 
Orel, Pavel Černý, Hynek Brydlák.

Komise cestovního ruchu – předseda František 
Kotek, členové: Tatiana Pálenská, Milada Něnič-
ková, Martina Gajdová, Ida Tomšejová, Petr Ga-
zárek, Jiří Wasserbauer, Martin Grombíř.
Komise stavební – předseda Romana Okániko-
vá, členové: Lukáš Pálenský, Mária Opavská, 
David Kuthan, Martin Vaněk, Martin Múčka.
Komise kulturní – předseda Filip Patinka, čle-
nové: Jana Hanáková, Jiřina Motičáková, Sil-
vián Motičák, Petr Horehleď, Olga Floriánová, 
Jan Tomšej, Jakub Slováček, Walter Bartoš ml., 
Miroslav Tlach, Josef Dobčák, Filip Chlud, Bla-
žena Bučková.
Komise životního prostředí – předseda Radek 
Botur, členové: Lukáš Gajda, Vladimír Šamánek, 
Milada Něničková, Eva Březovská, Monika Cho-
vancová, Pavla Grombířová, Jan Dudík, Jiřina 
Kopencová.
Komise školská – předseda Petra Fialová, čle-
nové: Michal Daněk, Miroslava Baldock, Petr 
Tomeček, Risto Ljasovský, Dagmar Okénková, 
Petr Jandásek, Olga Lysá, Anna Čajková.
Rada města Strážnice pověřuje:
8/1 ředitele Základní školy M. Kudeříkové 
Strážnice Petra Tomečka podáním žádosti o na-
výšení kapacity školského zařízení (školní dru-
žiny) z 90 na 120 žáků v mimořádném termínu 
od 1. 9. 2019, na krajský úřad Jihomoravského 
kraje.

Odbor investic
Zdravotní středisko – úpravy směřují již ke 2. etapě
Práce na stavebních úpravách budovy zdravotního střediska pokračují nadále dle dohodnutého 
harmonogramu. Ve druhé polovině února jsme do zrekonstruovaných prostor zdravotnické části 
ve druhém patře budovy přestěhovali první nájemníky – zubaře, maséry, fyzioterapeuta, oční 

Čekárna začíná testovat první hosty

I lékaři rádi využijí denní místnost 
pro načerpání nové energie
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lékařku a pedikúru. S dalším stěhováním počítáme na přelomu března a dubna, kdy se do svých 
prostor v přízemí zdravotní části budovy vrátí obvodní lékaři,  lékárna a laboratoř. 
Nyní již probíhají stavební práce na bytové části budovy, jejichž ukončení je plánováno na září 
tohoto roku. Současně s probíhajícími pracemi byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního 
programu životní prostředí na zateplení obvodového pláště  budovy. 

ZŠ MK – rekonstrukce odborných učeben 
V průběhu jarních prázdnin jsme započali práce na modernizaci tří stávajících odborných učeben 
v budově ZŠ MK, a to v učebně jazykové, interaktivní a v učebně fyziky-chemie.  Budou provedeny 
nové rozvody elektroinstalace, nové omítky včetně povrchových nátěrů a také budou položeny 
zcela nové podlahy. Dále 
učebny vybavíme moder-
ním nábytkem a novou 
technikou pro zlepšení 
výuky odborných před-
mětů
Předpokládaný termín 
dokončení  je květen 
2019. Na celkové výdaje 
ve výši 4,2 milionu Kč 
jsme získali z Integro-
vaného regionálního 
operačního programu  
dotace ve výši 90 % 
z uznatelných nákladů, 
z rozpočtu města tedy 
bude potřeba doložit 
vlastní zdroje již jen ve 
výši 10 %, tj. 420 tisíc Kč.

Nové sociální zařízení 
jistě zaujme svým 

barevným provedením 
první hosty

Denní místnosti pro 
nájemníky jsou pestré

Za dveřmi se chystají 
nové prostory
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Vítání občánků města Strážnice
V sobotu 19. ledna se konalo první vítání dětí v tomto roce. Mezi občany našeho města bylo přivítá-
no starostkou Renatou Smutnou celkem devět dětí. Tentokrát byla mezi nimi i dvojčátka. Šest holči-
ček, tři chlapce a všechny přítomné v obřadní síní městského úřadu potěšili svým tancem, písničkou 
a básničkami malí svěřenci Jany Hanákové ze strážnického Danájku.

Foto: D. a Z. Bobčíkovi
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Mikuláš Boťánek Štěpán BačaPatrik Běloch

Anežka Bačová Aneta PešoutováTerezie Sasínová

Mariana Kočvarová Laura BěhalováMarkéta Konečná
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2019
Uvedený místní poplatek platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
    republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná  
    ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  
     byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
     a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
     určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo 
     více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku: 468 Kč osobu/rok
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního 
roku.
Způsob platby:
- převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový    
  dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu).
Bezhotovostní platbou se vyhnete nepřítomnosti pracovníků, kteří jezdí v poplatkovém obdo-
bí na školení, anebo mohou být nepřítomni z důvodu nemoci a dovolené.
- v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 12, 1. patro.

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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Termíny svozu tříděného odpadu v březnu 2019
Papír (modré pytle) .......................................................................................................... úterý 5. března
Plast (žluté pytle) ................................................................................................................úterý 12. března

Odbor životního prostředí a technických služeb

Blokové čištění komunikací
Městský úřad odbor životního prostředí a technických služeb ve spolupráci 
s Městskou policií Strážnice oznamuje občanům, že v průběhu měsíce března 
bude provádět blokové čištění komunikací a přilehlých parkovacích ploch. Čiš-
tění bude probíhat vždy od 7.00 do 14.00 hodin. Před každou akcí bude včas 
rozmístěno dopravní značení upozorňující na blokovou očistu s datem a časem 
očisty. Žádáme občany, aby toto dopravní značení neodstraňovali ani nepo-
změňovali. 
Termíny čištění: 
12. 3. a 13. 3. 2019 ulice Kovářská a ulice Grůska 
14. 3. 2019 ulice B. Hrejsové a ulice Kramářská
21. 3. 2019 ulice Ořechovka, Úlehlova, Smetanova od křižovatky s ulicí Úprko-
va a ul. Magnisova
Ve všech výše jmenovaných ulicích se bude čistit nejenom vozovka, ale i přileh-
lé parkoviště. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby v uvedený termín nebloko-
vali vozidly parkovací plochy, ale uvolnili tyto prostory pro čištění. 

Úklid zeleně – jaro 2019
Vážení občané,
vedení města Strážnice se rozhodlo zopakovat jarní úklidovou akci zeleně. 
V rámci této akce budou v sobotu 23. března 2019 v době od 7.00 do 13.00 
hodin mimořádně přistaveny na obvyklých místech velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad. Občané zde budou mít možnost bezplatně uložit veškerou zeleň 
ze zahrádek a předzahrádek, nařezané větve a podobný bioodpad. Stanoviště 
kontejnerů budou celkem na sedmi místech, tj. na Ořechovce před činžovním 
domem č. 1399, v ul. Polní před hřištěm, ve Starém městě, dále v ulici Nádražní 
u technických služeb, u Skalické brány (tzv. Luža), v lokalitě Hraničky a v dolní 
části ul. Bzenecká.
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Od německé okupace Strážnice uplyne 80 let
V loňském zářijovém vydání Strážničanu jsme přinesli článek o osudovém podzimu 1938. Udá-
losti, které na politickou transformaci první republiky a okrajování území navázaly, vyvrcholily 
15. března 1939 okupací zbytku českých zemí německými jednotkami. Letos si připomínáme 80. 
výročí této tragédie, která v důsledku znamenala smrt nebo perzekuci řady strážnických občanů. 
Od mnichovské dohody do okupace došlo k řadě změn na politické scéně i v národě samotném, 
který dospěl do německého područí postupným vývojem.
Jednou z ukázek toho, že dějinné zvraty nemusí být a nejsou jen 
revoluce, ale spíše pozvolné procesy, je i pomník TGM a obětem 
první světové války na strážnickém náměstí (dnešní náměstí Svo-
body). K 20. výročí vzniku republiky byly po celém Českosloven-
sku plánovány mohutné oslavy. Kvůli událostem podzimu 1938, 
odstoupení pohraničí Německu a později i Maďarsku a Polsku 
a faktickému konci první republiky, se však okázalé oslavy neko-
naly. Pro řadu lidí se jakákoli otázka týkající se vlasti stala velmi 
bolestnou a skličující. Slavnostní odhalení pomníku, jehož stavba 
se plánovala již od konce první světové války, bylo odloženo na 
jaro, konkrétně na 7. březen 1939 (den 89. výročí narození T. G. 
Masaryka). Pomník byl sice dopraven na náměstí ve vší tichosti již 
v sobotu 4. března 1939, ale ani v den Masarykových narozenin se 
slavnost nekonala. Republika i její obyvatelstvo prošlo od Mnicho-
va do března 1939 dost citelným přerodem, přesto nezapomnělo 
a u pomníku se spontánně scházeli zástupci vlasteneckých či ve-
teránských spolků a další občané.
V prvních deseti dnech října 1938 došlo k postupnému obsazení Sudet německými jednotkami a Tě-
šínska polskými vojáky. 5. října abdikoval prezident Edvard Beneš a 22. října odletěl do zahraničí.  
6. října byla podepsána tzv. Žilinská dohoda, která kodifikovala autonomii Slovenska. V důsledku 
této dohody se změnil název státního útvaru na Česko-Slovensko. Československá území si nároko-
valo také Maďarsko, které po tzv. vídeňské arbitráži z 2. listopadu 1938 získalo jižní části Slovenska 
a Podkarpatské Rusi. Do prezidentského úřadu byl 30. listopadu uveden Emil Hácha a o den později 
se stal premiérem agrárník Rudolf Beran. Nový ministerský předseda byl pravicově orientovaný 
a republika se začala pod jeho vedením transformovat ve stylu italského fašistického státu. Jako dvě 
nejsilnější strany bojující o moc vznikly Strana národní jednoty a Národní strana práce. Do značné 
míry se jednalo o obranu před problémy širokých koaličních vlád, kterým se přičítala nestabilita 
prvorepublikové politiky. Fašizace vládní politiky se projevila mimo jiné zákazem činnosti Komunis-
tické strany Československa, zavedením cenzury nebo přijetím antisemitských opatření.
V této navýsost nelehké době dostaly zelenou různé dříve marginální, ne však zanedbatelné, po-
litické proudy. Český fašismus, reprezentovaný především osobou generála Radoly Gajdy, stál na 
rozcestí. Značná část českých fašistů, kteří měli na jižní Moravě poměrně silnou podporu, byla dříve 
kromě antisemitismu silně protiněmecky orientována. Teprve v průběhu druhé republiky, jak se 
říká státnímu útvaru mezi Mnichovem a okupací, se některé osobnosti vzhlédly v německém nacis-
mu a později se staly významnými kolaboranty (někteří se však ve svých protiněmeckých postojích 
ještě utvrdili). K nejznámějším můžeme připočíst plk. gen. štábu Emanuela Moravce, který ještě na 
podzim 1938 stál nekompromisně za obranou Československa, ale po nacistické okupaci se stal 
jedním z nejznámějších spolupracovníků s Němci. Na jihu Moravy se také vyrojila iniciativa snažící 

Pomník T. G. Masaryka a obětí 
první světové války na strážnickém 

náměstí

Ze života města
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se o úpravu hranic. V době Česko-Slovenska se ještě nejednalo o tak nosnou myšlenku, ale po ob-
sazení Němci a vzniku protektorátu a Slovenského štátu nabraly na síle snahy odtrhnout Slovácko 
(potažmo širší území jihovýchodní Moravy) od protektorátu a připojit je ke Slovensku. Pokus po-
chopitelně ztroskotal na neochotě Němců se vzdát území, které bezprostředně ovládali. Slovensko 
v čele s luďáckým režimem šlo sice Němcům na ruku, ale přesto si zachovalo určitou samostatnost.
Počátek roku 1939 se nesl v duchu stupňujícího se nátlaku Německa a Maďarska. Dařilo se vra-
zit klín mezi obyvatele Česko-Slovenska. Slováci požadovali samostatnost a byli ochotni se kvůli 
tomu spojit i s dřívějším nepřítelem. V průběhu 14. března 1939 došlo na „lámání chleba“. Sloven-
sko vyhlásilo samostatnost, prezident Hácha odjel jednat o osudu českých zemí do Berlína a na 
Podkarpatské Rusi vypuklo povstání tzv. Sičovců. Již navečer začali Němci obsazovat Moravskou 
Ostravu, došlo k bojům o kasárna v Místku a obsazení zbytku Čech a Moravy se zdálo neodvratné. 
V době, kdy Hitler vyvíjel nátlak na prezidenta Háchu, již byla obsazovací operace započatá. Hitler 
překročil pověstný rubikon. Potřeboval získat souhlas Háchy za každou cenu a neštítil se stupňo-
vat nátlak do takové míry, že způsobil Háchovi srdeční příhodu. Teprve poté se prezident podvolil.
V brzkých ranních hodinách 15. března 
1939 se dala do pohybu většina svazů ně-
meckých ozbrojených sil určených k obsa-
zovací operaci. Například v Brně však již 
předtím obsadili důležité úřady a komuni-
kační uzly moravští Němci. Za okupačními 
jednotkami následovali nacističtí aparátčí-
ci a záhy rozvinula svou činnost i němec-
ká tajná policie gestapo. Onoho mrazivého 
březnového rána německá okupační vojska 
obsadila také Strážnici. Městem projížděly 
jednotky od Hodonína směrem na Veselí. 
Kontingent určený k obsazení Strážnice se 
shromáždil na náměstí. Tristně působily de-
sítky německých uniforem pohybujících se kolem teprve nedávno vztyčené sochy T. G. Masaryka. 
Jako by staré pořádky zkameněly a nečinně přihlížely nástupu pořádků nových. 

Dle zápisů kronikáře 
Skácela: „Před půl de-
sátou dopoledne už se 
objevily před zástupy 
lidu první tři německé 
obrněné automobily. 
Jely od Hodonína, ob-
sazeny německými vo-
jáky v přilbách. Naše 
obyvatelstvo hledělo 
na ně zamlkle, ale klid-
ně. Na zámku vlaje od 
rána německý prapor. 
Na radnici za výklad-
ním oknem obč. zálož-
ny se objevily němec-
ko-české vyhlášky… 
„Z vůle vůdcovy obsa-
zujeme vaše území“… 

Je sněhová vánice, kuli-

Německá technika na náměstí Svobody v den okupace

 Další záběr na německé okupační jednotky, 
v pozadí je vidět socha TGM před budovou dnešní pošty
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sa k dnešním událostem. A v ní před polednem jelo jedno německé auto za druhým…“ Němci se 
ubytovali ve školách a důstojníci byli hoštěni na zámku. Němečtí vojáci využili příznivého kurzu 
marky vůči koruně a doslova vykoupili všechno jakostní zboží ve městě. Zbytek skoupili místní 
obyvatelé ze strachu před válkou. Vojáci zůstali ve Strážnici i v následujících dnech, část jich ale 
odjela dále. Kronikář popis událostí uzavírá sentimentálně: „Chmurná nálada se zmocnila nás 
všech, že je konec samostatné republiky Československé.“

Německá nadvláda přinesla v prv-
ních měsících mnoho změn, ale 
pro „obyčejného“ člověka se nedělo 
zatím nic tak hrozného. Leckomu 
možná nacistický Ordnung (něm. 
pořádek) imponoval. Více se stavělo 
a lidé odjížděli za prací do Němec-
ka, kde měli několikanásobně vyšší 
výdělky než doma. Vše se ale začalo 
měnit s rozpoutáním války, nástu-
pem přídělového systému a tvrdé 
perzekuce čehokoli, co vybočovalo 
z nacistické představy o dokonalém 
státě, či dokonalém světě. Ve Stráž-
nici k nejznámějším a nejvlivnějším 
přívržencům nacismu patřili Heř-
man Parsch nebo hrabě Antonín 
František Magnis. Naproti tomu se 
již v prvních fázích okupace začal 
formovat protinacistický odboj, kte-
rý měl na Slovácku silnou podporu. 

Díky vzniku nové státní hranice na moravsko-slovenském pomezí se z Bílých Karpat stalo tran-
zitní území pro uprchlíky, kteří se odebírali do exilu, aby mohli bojovat proti nacismu se zbraní 
v ruce. Právě z jihovýchodní Moravy pocházelo vysoké procento účastníků zahraničního odboje 
na Západě.
Za svobodu republiky padlo nebo bylo popraveno několik desítek odbojářů ze Strážnicka. V prů-
běhu války zahynulo v koncentračních táborech také několik desítek Židů ze strážnické židovské 
obce. Přestože dle vzpomínek pamětníků nebyla zásobovací krize za druhé světové války tak 
strašná jako za té první, i prostí občané si užili své. Na rozdíl od první světové války se v závěru té 
druhé Strážnicí boje opravdu prohnaly a napáchaly mnoho škod na životech i majetku. Abychom 
však nekončili ryze pesimisticky, můžeme vzpomenout na jednu příhodu z prvních měsíců naci-
stické okupace. Dle hlášení četnické stanice ve Strážnici podaného 4. května 1939 k okresnímu 
úřadu v Hodoníně se v noci na 4. května na budově strážnického gymnázia objevil dehtem napsa-
ný 15 cm vysoký nápis: „NAVAŘTE NÁM HRÁCHU POSEREME HITLERA A HÁCHU“ a na kapličce 
u nádraží byl stejným způsobem napsán nápis: „BYLI JSME A BUDEM NA HITLERA PUJDEM“. Inci-
dent byl ještě „zameten pod koberec“. O pár let později v rámci tzv. heydrichiády se však podobný 
skutek mohl rovnat rozsudku smrti.

Lukáš Lexa
Použité prameny:
Tzv. Skácelova kronika (Pamětní kniha města Strážnice).
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond Okresní úřad Hodonín.
Děkujeme Daliboru Kudovi za zapůjčení fotografie pomníku TGM.

Nacistický prapor vlající nad strážnickým zámkem
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SO 9. 3.  JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem Sokol Újezd u Brna.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

ČT 14. 3. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17hodin. Vstupné: 150 Kč
 Akce určena pro zájemce starší 12 let.
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

SO 16. 3. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem SKH Velká n. V. „A“
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

21. – 24. 3. JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – házená DDM Strážnice       
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC NA DUBEN 2019:
ČT 18. 4.  Velikonoční prázdniny s Domečkem
SO 27. 4.  Jihomoravská liga mladších žaček/žáků v házené 
NE 28. 4.  Den Země
ÚT 30. 4.  Slet čarodějnic
                        
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 2019 probíhají 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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz  e-mail: ddm.straznice@gmail.com
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Rodinné centrum Strážnice
BŘEZNOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA

NABÍZÍME:

MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK
středa, pátek 9–12 h
čtvrtek Batolata 10–12 h

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ pro jednotlivé páry nebo skupinku párů během 
celého roku dle domluvy na tel. 603 240 533
Základní poradenství, popovídání – čtvrtek 17–18 h

CVIČENÍ PILATES – čtvrtek 18 h (nutno se přihlásit)
 
RYBIČKA miniškolička – přijímáme děti v průběhu celého roku            
Provoz 7–17 h pro děti 1,5–6 let. Maximálně 12 dětí denně!
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 603 240 533

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

VÍTEJTE SENIOŘI  
Beseda s odborníkem na téma: Mediální obezřetnost
Jak rozeznat pravdivost podávaných informací?
Jak se nedat zmást falešnými zprávami?
Jak se nenechat „napálit“?
Co je kritické myšlení a jak a kde hledat pravdu?
Na každém šprochu PRAVDY I LŽI trochu.
JAK SE BRÁNIT ZKRESLENÝM A NEPRAVDIVÝM INFORMACÍM?
JAK SE NENECHAT ZMANIPULOVAT?
Kdy? V pátek 15. března v 10 h
Kde? Klubovna Rodinného centra Strážnice 
(vchod naproti Domova pro seniory, dřevěnou brankou)

Zdeněk Svoboda, Nadační fond Lepší senior       
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Ze školství

Úspěch v Dějepisné olympiádě                  Jiří Machálek
Dějepisná olympiáda, soutěž určená žákům základních škol 
a studentům víceletých gymnázií, se řadí k akcím, v nichž žáci 
naší školy tradičně dosahují velmi dobrých výsledků. V letoš-
ním školním roce se v okresním kole této soutěže, které se 
uskutečnilo 17. ledna 2019 na Purkyňově gymnáziu, úspěšně 
prezentoval žák 8. B Luděk Studnička. V konkurenci 44 sou-
těžících z hodonínského okresu obsadil vynikající 2. místo 
a postoupil do krajského kola Dějepisné olympiády. Luď-
kovi srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru v krajském 
kole, které se uskuteční v Brně. 

Rekonstrukce odborných učeben zahájena                 Petr Tomeček
V době jarních prázdnin ve škole začala rozsáh-
lá investiční akce ve výši 4,2 mil. Kč financovaná 
z rozpočtu města Strážnice, jejímž cílem je celko-
vá rekonstrukce a dovybavení tří odborných 
učeben, a to jazykové, interaktivní a fyzikál-
ně-chemické učebny. Díky úspěšnému zapojení 
do výzvy z projektu IROP bude možné v případě 
dodržení pravidel projektu po skončení akce zís-

kat zpět až 90 % všech vynaložených 
uznatelných nákladů. K předání hoto-
vého díla by mělo dojít podle předpo-
kladů nejpozději koncem měsíce dubna. 
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí 
byl z bezpečnostních důvodů pro žáky 
i veřejnost až do odvolání uzavřen ved-
lejší přístup do školy z uličky Příční.  

Sběr elektrospotřebičů proběhne v březnu
ZŠ M. Kudeříkové ve spolupráci se spolkem rodičů OSMA vyhlašuje na úterý 12. března sběr 
nepoužitelných elektrospotřebičů, který proběhne ráno od 7.30 do 9.30 a odpoledne od 13.30 
do 15.30 na školním dvoře.

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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Zveme prvňáčky na návštěvu
Základní škola zve všechny zájemce o docházku na I. stupni, speciálně budoucí prvňáčky na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený prohlídkou školy, který proběhne v úterý 26. března od 15.00  
do 17.00 hodin. Zahájení akce a sraz zájemců se uskuteční v tělocvičně školy.    

Přírodopisný kroužek ZŠ školní ve Strážnici pomáhá zvířatům v nouzi
V pondělí 21. 1. 2019 jsme se vypravili 
do útulku Bzenec. Na tento den jsme se 
s přírodopisným kroužkem připravovali 
již před Vánoci. Cílem našeho projektu 
bylo vybrat finanční dar pro opuštěná 
zvířata a upozornit na situaci těchto ně-
mých tváří, a to především v době ne-
příznivého počasí a mrazů. V přírodo-
pisném kroužku se od začátku školního 
roku sešlo několik žáků a žákyň, kteří 
mají nadšení pro všechno živé kolem 
nás a do projektu se s elánem pustili. 
Spolužáci si tak mohli zakoupit speciální 
placku, kterou útulek podpořili, a bude 
jim připomínat, že udělali dobrý skutek. 
Samotné předání výtěžku, který činil 
4 000 Kč, spolu s drobnostmi pro pejsky jako jsou deky, obojky a různé dobrůtky, bylo pro žáky 
velmi příjemné a zároveň inspirující. Je úžasné, že se najdou lidé, kteří obětují svůj volný čas pro 
to, aby mohli pomáhat zvířatům. Nemohla chybět prohlídka útulku a venčení pejsků. Děkujeme 
tímto paní Radce Hájkové za to, jak se nám věnovala a zodpovídala všechny naše dotazy a přejeme 
útulku co nejméně opuštěných zvířat a vždy plná bříška.  Lucie Kardošová

Základní škola Školní Strážnice 
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Pozvánka pro předškoláky na jarní tvoření         Věra Tihlaříková
Jsi předškolák či předškolačka a začneš v září chodit do školy? Rád lepíš, stříháš, maluješ? Pak je 
tato pozvánka právě pro tebe. Přijď 20. 3. 2019 v 15 hodin s rodiči na „Čápovku“ a v prostorách 
školní družiny si můžeš vyrobit nejrůznější jarní dekoraci a také si prohlédneš prostředí školy.  
Na rodiče čeká posezení s ředitelem R. Ljasovským.

Karneval žáků 1. stupně            Věra Tihlaříková
1. pololetí je za námi. Zakončili jsme ho zvesela – karne-
valem. Každým rokem se objeví nové masky ovlivněné 
nejnovějšími pohádkovými seriály, či filmovou tvorbou. 
Kostýmy postav ze Školy čar a kouzel v Bradavicích byly 
dokonalé. Žáci 5. třídy připravili pro ostatní spolužáky 
nejrůznějš í 
s t a nov i š tě , 
kde se tré-
novala zruč-
nost, paměť, 
o b r a t n o s t 

a postřeh. Potěšilo, že páťáci byli shovívaví při hodnoce-
ní svých nejmladších kamarádů. Na jednotlivých zasta-
veních se snažili, aby i ti nejmenší všechny úkoly splnili.

Výlet žáků 1. stupně do divadla ve Zlíně         Věra Tihlaříková
Ne ve všech pohádkách H. Ch. Ande-
rsena vítězí dobro nad zlem, ale v po-
hádce Sněhová královna, na kterou se 
vypravil 24. 1. celý 1. stupeň, tomu 
tak naštěstí bylo. Láska Gerdy zvítě-
zila nad chladem a kouzly Sněhové 
královny a podařilo se jí vysvobodit 
svého kamaráda Káje. Královna měla 
nádherné šaty, na hlavě korunku ze 
sněhu, ale její srdce bylo opravdu jako 
z ledu. Snad si tam naše děti uvědo-
mily, že v životě ještě existují hodnoty 
jako je přátelství, láska a pomoc dru-
hému.

Nejsem na světě sám         Jana Zlámalová
Tak zní název mezinárodní literární a výtvarné soutěže, jejíž 10. roč-
ník vyhlásila Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Tepli-
cích. Soutěže se v rámci výtvarné výchovy zúčastnili vybraní žáci II. 
stupně. Letošní ročník nesl podtitul „Svět mýma očima“, který mohli 
soutěžící zpracovat v libovolném pojetí. Soutěž zaštiťuje Společnost 
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rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, která se snaží o zlepšení kvality života osob s tímto 
postižením a o pomoc jejich rodinám.
V rámci své kategorie (11–15 let) se Marianě Šimšové z 9. B podařilo získat se svou prací 2. místo. 
Odměnou jí byly nejen milé drobnosti a dárky, ale také pocit, že svojí prací podpořila dobrou věc. 
Marianě srdečně gratulujeme!

Ples ZŠ Školní 2019 
Dne 1. 2. 2019 se uskutečnil jubilejní 10. ročník naše-
ho školního plesu. Ples zahájil ředitel Risto Ljasovský 
krátkým proslovem a ohňostrojem konfet. Následova-
lo předtančení nás, žáků 9. tříd. Polonézu jsme si užili, 
některým i ta slzička ukápla. O hudební doprovod se 
postarala skupina Ferrum a dechová hudba Dolineč-
ka. Taneční parket byl neustále plný.
Doprovodný program zajistil taneční obor ZUŠ a naši 
bývalí žáci, kterým k této příležitosti udělala choreo-
grafii učitelka Jana Zlámalová. Půlnoční překvapení 
(hudební vystoupení učitelů, učitelek a současných 
i bývalých žáků) nesmělo chybět! A soudě podle bouř-
livého potlesku se návštěvníkům plesu velmi líbilo.

Tombola byla opravdu bohatá – 400 cen. Mezi hlavními cenami byla televize, mobilní telefony, 
tablet, vysavač či motorová pila. Během celého plesu mohli návštěvníci také navštívit vinotéku 
a vybrat si ze 122 vzorků vína.
Někteří tvrdí, že letošní návštěvnost byla největší za celých 10 let. A opravdu tomu tak bylo. Zkrát-
ka a jednoduše: „Kdo nepřišel, udělal obrovskou chybu!!!“        za 9. A, 9. B Nela Korelová

Jubilejní 10. ples Čápovky
I když posledních 5 let jsem nebyla na žádném plese, přesto zpovzdálí vždy sleduji přípravu toho 
„našeho“. Nebylo tomu jinak ani letos. Před zahájením plesu jsem si nemohla nechat ujít ani ge-
nerálku předtančení žáků. Vždycky obdivuji ty bývalé kolegyně, které je s žáky 9. tříd nacvičují. 
Vždyť každý rok je choreografie jiná a vždy nápaditá a originální. 
V letošním roce se ještě navíc představilo v samostatném vystoupení i 6 párů sestavených z ab-
solventů naší školy. Nebylo jednoduché dát je dohromady, neboť studují na různých typech škol. 
Odcházela jsem z krásně vyzdobeného sálu s desítkou na zadní stěně a bohatou tombolou pod 
podiem s přáním, aby i letos si odnesli domů všichni návštěvníci plesu mnoho krásných zážitků 
a dobrou náladu. 
Za to patří dík všem, kteří se na přípravě i průběhu plesu již 10 let podílejí.

Bohumíra Černá
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Poděkování všem organizátorům a sponzorům 10. plesu ZŠ Školní
Jubilejní 10. ples ZŠ Školní měl ně-
kolik nej: největší návštěvnost, nejvíc 
cen v tombole (400 cen + 12 hlavních 
losovaných cen), nejvíc vzorků vína ve 
vinotéce (122 vzorků), a proto bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří přispěli 
jakoukoliv formou k uskutečnění plesu 
a k jedinečné atmosféře, která náš ples 
doprovází.
Děkujeme vedení školy, plesovému 
výboru, Spolku při ZŠ Školní, všem za-
městnancům ZŠ Školní, rodičům a vi-
nařům z blízkého i dalekého okolí, žá-
kům 9. ročníku za krásné předtančení 
a všem ostatním, kteří nás podporují.

Dále chceme poděkovat všem sponzorům:
město Strážnice, obec Petrov, obec Sudoměřice, COMIMPEX, Kosmetika Eva Salčák Mikésková, CK 
Ludor, ČIPOS Ostrava, rodina Hlúpikova, Aclesia s. r. o., Seal s. r. o. Strážnice, NÚLK Strážnice, KD 
Strážničan, Klenotnictví Pomykalová, AIREKO PLUS, Smero Hodonín,  Železářství Hořák, Kadeř-
nictví Křížová, Kadeřnictví Grézlová, Kadeřnictví Sporyszová, Kadeřnictví Pechová, Kadeřnictví 
Šebestová, Trafika Pod Podloubím, Kosmetika Rašková, MUDr. Chytilová, Happy snack, Jízdní kola 
Mráková, Mary Kay Iva Komoňová, Bowling City, Prefa Strážnice, Pedikúra Belšíková, Hračky-pa-
pír Kříž, Galanterie Bartošová, Bytový textil Škodák, Spodní prádlo Pavla Mirošová, Kosmetika So-
lárium Ručná, Reklamní služby Koneční, Fotimeoba, Vinotéka Botur, Drogerie Chmelařová, Arimo, 
Strážnické brambůrky Petr Hobža, Elektra Ivo Lžičař, Tiskárna Sukupovi, Balneosport Hodonín, 
Textil Špírková Petrov, Kadeřnictví Branstillerová, Bukotec, Vitis, Berner A. Gajda, Berner K. Horňá-
ček, Barvy Machala, Zelenina a ovoce Uhmanovi, Mgr. J. Dufek, Optika Effatha, Charita Strážnice, 
Lékarna Dr. Max, TOP GASTRO Jana Fialová, ADRIA Uherský Brod, Vinařství Kněží hora, Icastico 
Caffe, OKL a. s. Bzenec, Foma Hradec Králové, Strážnická pražírna kávy PORTA Bulvasovi, PhDr. 
Walter Bartoš, Květiny Vanesa, Zumba Betty, Fornax, Autoškola Šimoník, I. slovácká plavební, Ko-
berce Orel, Potřeby pro zahrádkáře – pan Kadubec SIGNUM, nábytek Pížová, Květiny Bachanová, 
Hasičské vybavení Vajčnerová, Autobazar Martinek, Kamenictví Koštuřík, Slovácká vinotéka Dob-
čák, Fortel Uh. Ostroh, ZFP R. Ondruš, ZFP M. Příkazský, CK Travel 2002, Fantasy Italia s. r. o., 
Gumex, Autovrakoviště Strážnice, Sítotisk Vávra, Žerotín a. s., KD Strážnice, Žerotín a. s.,  Óm Vital 
Vyskočilová, Autodíly Zelina, Araver Strážnice, Petva Tvarožná Lhota, Zahradnictví  Sochorovi, 
Řeznictví Šťastný, Protherm, Pneu plus, Bachan Blatnice pod Sv. Antonínkem, Arikos, VESNET, 
BIGFOOD, Sanytrák, ESET Petr Hrabal, okna Morávek, RAPO Tišnov, Vinařské potřeby Zigmund, 
LHS spol. s. r. o., Zahrádkářské centrum Michna,  Nosped s. r. o., ALBRA, Italat cz, LAW cz, ANSA 
Knihy, Telesz Vodo-topo-plyn, Strážnický kebab, Asia shops, Doprava Pavel Večeř, pan Hartman, 
pan Martinek, pan Stanislav, Ing. David Vaněk, p. Cmol, p. Michálek, p. Plachá, p. Vajčnerová, p. 
Vavříková, p. Pávková, p. Halová, Krasaslusi, p. Jurniklová, p. Svobodová, p. Kolaříková, p. Klepáčo-
vá, Mlýnkovi, Kucharičovi, Maradovi, Martínkovi, Šamánkovi, Zigmundovi, Branstillerovi, Sedláč-
kovi, Bílkovi, Michenkovi, Svrčinovi, Konečkovi, Jamní, Čermákovi, Okénkovi, Korelovi, Otevřelovi, 
Nedorostkovi, Bulvasovi, kolektivy tříd 3. A, 4. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. B, 9. A, 9. B a přátelům školy.
Děkujeme za Vaši podporu a příští rok, na 11. plese „Čápovky“, na shledanou!

M. Nedorostková
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Studenti grafického designu na výstavě Alfonse Muchy
Začátkem prosince 2018 jsme společně se studenty třetího ročníku grafického designu Střední školy 
Strážnice vyrazili do Brna. Naplánovali jsme si návštěvu výstavy Alfonse Muchy Dva světy. Studenti 
tak měli vynikající možnost získat ucelený pohled na dílo našeho významného secesního malíře 
a propagačního grafika. Součástí velmi zdařilé instalace v jednom z pavilonů brněnského výstaviště 
bylo devět pláten Slovanské epopeje a rozsáhlá kolekce plakátů. Mezi vystavenými plakáty byla 
i série reklamních 
tiskovin na nápoje, 
průmyslové výrobky 
a nejrůznější kultur-
ní události. Studenti 
tak mohli zjistit, že 
i propagační tvorba, 
které se v rámci stu-
dia věnují, se dá dělat 
kvalitně a na vysoké 
výtvarné úrovni a že 
může být do značné 
míry ovlivněna do-
bovými umělecký-
mi trendy. Návštěva 
výstavy může nepo-
chybně přispět k je-
jich dalšímu výtvarné-
mu rozvoji a rozšíření 
úhlu pohledu na pro-
pagační tvorbu.

Slavnostní otevření objektu dílen Střední školy Strážnice
Dne 31. 1. 2019 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu dílen Střední školy 
Strážnice, který bude sloužit 
výuce odborných předmě-
tů a praktického vyučování, 
odehrávat se zde budou také 
vzdělávací aktivity pro žáky 
základních škol a pro střední 
školy strojírenského zaměře-
ní.  Slavnostního otevření se 
účastnili například zástupci 
Jihomoravského kraje, města 
Strážnice a dodavatelských 
firem spolu s dalšími hosty. 
O kulturní program se po-
staral Keramorchestr, který 
zahrál na neobvyklé nástroje 
ze stavebních materiálů.

Střední škola Strážnice
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Sport
T. J. Sokol Strážnice... 
... zve své členy, občany města a další zájemce na valnou volební hromadu jednoty, která se uskuteč-
ní v pondělí 11. března 2019 od 15.30 hodin v přísálí kulturního domu Strážničan (vchod bočním 
vchodem).
Na této valné hromadě se budou projednávat záležitosti týkající se chodu jednoty a bude zde voleno 
nové předsednictvo jednoty.
Do začátku této valné hromady přijímáme jména případných kandidátů na volené pozice.
Můžete se zde také stát členy T. J. Sokol Strážnice. 

Krátce pro příznivce vzpírání
Český svaz vzpírání zveřejnil umístění vzpěračů podle výkonnosti. Já jsem byl překvapen, záro-
veň i potěšen. Mezi 125 veterány jsem se umístil na 24. místě. Navíc jsem byl nejlepší v bodovém 
hodnocení ve věkové kategorii 65–69 let. Zároveň jsem byl nejlepší ve dvou váhových kategoriích, 
do 69 kg a do 77 kg.
Jak vidno, tak loni jsem si dal laťku hodně vysoko. Zatím se peru s útlumem, který se vždy dosta-
vuje po roce s nějakou vrcholnou soutěží. Loni bylo M. E.
Na konci března mě čeká první kolo veteránské ligy v Havířově, máme dobré šance na slušné 
umístění. V květnu bude M. R. v Holešově. V červnu další kolo veteránské ligy a další dění je ve 
hvězdách. Buď M. E. ve Finsku, nebo M. S. v Kanadě. V úvahu připadá jedna vrcholná soutěž.
To je v kostce vše a držte mi nadále palce.                  Vybíral Josef

TJ Orel Strážnice informuje
V neděli 17. 2. 2019 se uskutečnila členská vý-
roční schůze. Orelskou modlitbou otec Lukáš 
schůzi zahájil. V kulturním programu se předsta-
vil DSF Fěrtúšek, který pod naší jednotou působí. 
Děti si připravily pásmo dětských her a říkadel.
Všichni vedoucí zájmových kroužků zhodnotili 
svou činnost v loňském roce a také seznámili 
všechny zúčastněné s tím, co je čeká v letošním 
roce.
Byla přednesena revizní zpráva a celkové hospo-

daření v loňském roce.
Naším jubilantům byly 
předány malé dárky.
Schůze byla ukončena vol-
nou debatou, při které ne-
chybělo malé pohoštění.
Do další činnosti 
Zdař Bůh!
Rada Orla



Kultura ve městě
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Městské muzeum
 
Bohumil Mega
malíř 
Příjmení „Mega“ je ve 
Strážnici doloženo od 
roku 1645 a Bohumil 
Mega byl jeho posled-
ním, ve Strážnici trva-
le usedlým, nositelem.
 Narodil se sice ve 
Vídni (5. října 1919), 
avšak vyrůstal a prak-
ticky celý život žil ve 
Strážnici. Se svou 
ženou Kateřinou, ro-
zenou Vráblíkovou 
(pocházející po matce 
ze strážnického rodu 
Cundrlů), vychovali 
čtyři děti.
Bohumil Mega od útlého dětství projevoval výtvarný talent, avšak s ohledem na sociální situaci 
rodiny a dobové poměry v době hluboké hospodářské krize nepřipadalo rozvíjení tohoto talentu 
studiem v úvahu. Kreslení a malování ho však provázelo na celé jeho pouti životem a věnoval mu 
svůj veškerý volný čas. Nedbal na obtíže a nesmírnou pílí a pracovitostí se jako samouk (teprve 
v dospělém věku v letech 1954 až 1957 absolvoval dálkový kurz kreslení na AVU) postupně vypra-
coval na úroveň, která ho umožňuje počítat mezi významné malíře strážnického regionu.
Ve své tvorbě se zabýval převážně krajinomalbou, čerpající námětově ze Strážnice a jejího blízkého 
i vzdálenějšího okolí. V krajinných motivech je možno vysledovat jeho oblibu v záběrech lesních 
cest a potoků a v panoramatických pohledech z okrajů Bílých Karpat do údolní nivy řeky Moravy. 
Zvláštní pozornost věnoval samotné řece Moravě, zejména v malebném neregulovaném úseku 
jejího toku. Ke svým oblíbeným motivům se často vracel, a tak se mezi jeho obrázky velmi často 
objevují záběry z okolí meandrující řeky Moravy, lesní motivy z blízkých Bílých Karpat (od Mlýnků 
až po Velkou Javořinu) a panoramatické pohledy na krajinu našeho regionu, včetně zdejších obcí.
V tvorbě Bohumila Megy jsou rovněž významně zastoupena zátiší s ovocem, kytice polních i za-
hradních květin, lovecká a rybářská zátiší a zobrazení nejrůznějších lidových staveb Strážnického 
Dolňácka, Horňácka i blízkých Kopanic, jako jsou kapličky, stodoly, doškové chalupy a podobně.
V rámci tradičního realistického výtvarného projevu, s různým stupněm stylizace, je v díle Bohu-
mila Megy nejvíce zastoupena olejomalba, okrajově pak akvarel.  K dosažení výtvarného záměru 
v olejomalbě používal poměrně široké škály variantních technik – od malby řídkými lazurovými 
barvami až k použití masivních vrstev barev nanášených malířskou špachtlí.
Od poloviny šedesátých let často vystavoval svá díla ve Strážnici a blízkém okolí. Od sedmdesá-
tých let předkládal svá díla v komisích Díla (podniku ČFVU) v Brně a Zlíně (tehdejším Gottwaldově) 
a prostřednictvím jeho galerií pak svá díla vystavoval a prodával v celé republice.
Na počátku roku 2000 se k nedožitým osmdesátinám Bohumila Megy ještě uskutečnily výstavy 
v Kněždubu (v prostorách zdejší školy) a v Městském muzeu ve Strážnici.
Výběr obrázků na současnou výstavu je veden snahou ukázat charakteristické momenty v díle 
Bohumila Megy – jak z hlediska volby motivů, tak z hlediska použitých technik a výtvarného 
zpracování. 
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Prezentované obrázky pocházejí z rodinných archivů dětí Bohumila Megy a jsou doplněny obráz-
ky, které laskavě na výstavu zapůjčili manželé Prečanovi (Doškovice v Radějově), Libuše Bačíková 
(Podzimní zátiší) a Antonie Stanislavová (Nad Radějovem).  

Jaroslav Mega 

Městské muzeum ve Strážnici Vás srdečně zve na výstavu

Obrazy Bohumila Megy 
(výstava ke 100. výročí narození)

20. ledna–28. března 2019

Muzeum je otevřeno: ÚT–PÁ: 8.00–11.30, 12.00–15.30, NE: 13.00–17.00

Vstupné: děti, studenti, důchodci: 25 Kč, dospělí 45 Kč, rodinné 100 Kč
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Nový festival ve Strážnici – BluesRoad 2019
Strážnický kulturní dům byl první únorovou sobotu dějištěm mimořád-
né události – hostil MEZINÁRODNÍ KONCERT BLUESOVÝCH HVĚZD 
z Polska, Spojených států amerických, ale také velkých bluesových hvězd 
z Moravy, Slovenska a Čech.
Až nečekaně velké množství návštěvníků, kteří vyměnili lákavou kultur-
ní nabídku širokého okolí právě za naši Strážnici, rozhodně nelitovalo! 
Jak vyzdvihla již starostka Renata Smutná při zahájení festivalu, stali 
se svědky nové historické události města a jako přímí účastníci možná 
i spoluzakladateli nové silné tradice. 

Bluesová muzika je v dnešní době velmi široký 
pojem, dotýká se gospelu, jazzu, jazzrocku, sou-
lu, R&B, funku a dalších stylů. Právě na této sku-
tečnosti je postavena celá filozofie festivalu, tedy 
jako setkání bluesmenů rozmanitých zaměření 
z nejrůznějších částí světa. Svědčí o tom i celko-
vá dramaturgie, jejíž duchovním otcem i faktic-
kým strůjcem je Walter Bartoš, tentokrát nikoliv 
v roli místostarosty, ale jako zkušený výborný 
muzikant. Letošní první ročník odstartovala ka-

pela Outsider Blues z města Przeworsk v jiho-
východním Polsku. Její osobitý styl umocněný 
skvělou foukací harmonikou byl zajímavý i tím, 
že blues bylo zpíváno nikoliv v angličtině, ale 
v polštině. Poté následoval jeden z vrcholů fes-
tivalu, americká černošská hvězda Big Daddy 
Wilson. Právě jeho vystoupení v sobě neslo 
úžasnou energii, od gospelu až po funk, posta-
venou na výborně zazpívaných vícehlasných 
vokálech. Byla to prostě bomba potvrzující, že 
Američané „umí“.

Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
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Třetí kapelou v pořadí byl WBand, jemuž se skvěle podařilo přesunout pozornost posluchačů více 
od vokálů ke kytarovým sólům a připravit tak půdu pro Energit. Kytaristé Palo Hrnčirík a mladý 
Walter Bartoš jsou v dnešní době oba velmi respektovanými kytaristy v tomto žánru v Čechách 
i na Slovensku a taktéž v polských médiích o nich byla pochvalná zmínka. Závěr bluesového mara-
tonu pak obstaral již zmiňovaný Energit – česká hudební legenda. Jeho frontman, kytarista Luboš 

Andršt, dodal celému festivalu významnou image i stylovou hudební formu. Posluchači se mohli 
vrátit do dob starého bigbítu sedmdesátých let prošpikovaného hendrixovskými a claptonovskými 
kytarovými licky s hammonďáckým podkladem. Když k tomu připočítáme basový pojem Guma 
Kulhánek, bylo to prostě ono. Konečná tečka celého festivalu se pak odehrála u Jožky Dobčáka ve 
Slovácké vinotéce, kam pozval celý Energit. 
První ročník je tedy za námi a dle ohlasů dopadl nad očekávání výborně. Strážnice, široko daleko 
proslulá mekka folklóru, se stala pro jeden večer opravdovým srdcem mezinárodního blues. Těšme 
se už dnes na druhý ročník – 28. března 2020. Je docela možné, že tak jako před léty naši vzácní 
strážničtí rodáci zakládali folklórní slavnosti sobě pro radost a dnes je z nich největší festival ve 
střední Evropě, i nový hudební festival Blues Road Strážnice má před sebou velkou budoucnost. 

PODĚKOVÁNÍ 
Poděkování města patří celému týmu pracovníků kulturního domu v čele s ředitelkou Olgou 

Floriánovou za obrovský kus práce, která byla základem toho, že se festival vydařil.

Bluesová nabídka však v tomto roce bude ve Strážnici pokračovat. V dubnu vystoupí výborný hráč na foukací 
harmoniku Dustin Arbuckle, v srpnu na Hotařské búdě nás čeká kytarová párty s názvem Blues mezi vinohrady. 
V září na Strážnických rockových slavnostech bude možno vidět americkou černošskou zpěvačku Wandu Johnson 
a v říjnu proběhne česká bluesová soutěž Blues challenge, při níž vystoupí jako host kytarista Nick Schnebelen.

Foto: Jindřich Oplt a Lucie Kalábová
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Karneval s Jirkou Hadašem                 Foto D. a Z. Bobčíkovi
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Ples v Gala 2019 – Variace na renesanční téma
Poděkování dárcům tomboly Plesu v Gala 2019
Město Strážnice a Kulturní dům Strážničan ve Strážnici velmi děkují všem 
dárcům, kteří věnovali pěkné a zajímavé ceny do tomboly.

Hlavní sponzoři:
MĚSTO STRÁŽNICE, MSO servis Kyjov, CK TRAVEL 2002 Martina Múčková Strážnice, RENOVA 
Hodonín, BUKOTEC Strážnice, SWIETELSKY stavební Hodonín, STAVEBNÍ SPOLEČNOST Kněždub, 
RUMPOLD Uherský Brod, KOSMETIKA MIKÉSKOVÁ Strážnice, VaK Hodonín, Stavební servis.net

Strážnické firmy a dárci:
Kosmetika M. Miltáková, Walter Bartoš, Vinařství Botur, Rodinné včelařství Boturovi, Fantasy 
Italia Chromečková, Elektra Lžičař, Obuv Šelepová, JUDr. Marta Nováková, Lékárna Dr. Maxe, 
Klenoty Pomykalová, Alnus, Žerotín a. s., Cyklo Mráková, Zámecké sklepy, Arikos, Stavebniny LHS, 
Klima Technik Ing. Josef Kříž, Potřeby pro chovatele Kadubec, Gumex, Vinařství Vitis, Prádelna 
Škodák, Prádlo Pavla Mirošová, krasaslusi.cz, Hejda Textil, Kosmetika Rašková, Cukrárna U Anděla, 
Kadeřnictví Křížová, Motorest Cioš, Kosmetika Ručná, Kadeřnictví Pechová, Hostinec U Flachbarta, 
fotimeOba.cz, Kadeřnictví Jarošová, Textil galanterie Bartošová, TAXI Janás, Obrázky ze Strážnice, 
Slovácká vinotéka Dobčák, Drogerie Šlak, Tabák Pod Podloubím, skupina Ferrum, Restaurace 
Kalendovi, Helena Wasserbauerová, Železářství Hořák, Slovácký šenk, Květiny G. Sochorová 
Bachanová, Masna U Šťastných, Bar Helenka, Zahrádkářské potřeby Michna, Fitness Macháčková, 
Květinářství Sochor, Leros, Petr Hobža, Club Vinárna, Květiny Vanesa, Tiskárna Sukupovi, F. Joch 
modrotisk, Sítotisk Vávra, NÚLK, HB TradingBrydlák, Fornax, Hotel Strážnice.

Dále firmy a dárci:
Milan Horáček Rohatec, Vodička Zlatek Stavební a zemní práce Svatobořice, SUS Slovácka  
Uh. Hradiště, Úklidová služba Šimečková Hodonín, manželé Adamcovi Veselí n. M., Prefa Brno, obec 
Petrov, město Skalica, Zemský Rohatec, Decro Bzenec, Lékárna Na Dolině Velká n. V., Wellness hotel 
Radějov, Ing. Jana Tolarová Blatnice, CK IRRA Hodonín, AGG reklama tisk Veselí n. M., Rámařství 
a prodejní galerie Veselí n. M., město Veselí nad Moravou, Mankyz Svatobořice Mistřín, Mužský sbor 
Tvarožná Lhota, Elcomt Bzenec, Vinařství Klásek Petrov, Pivotéka Pod ořechem Petrov, VISTA CAR 
Kyjov, Rádio Čas, Vesnet.cz, Petva Tvarožná Lhota, Studio Regevita Kunovice, Josef Šišovský Brno, 
Elena Tomková Uherské Hradiště, České slunce servisní.
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Kulturní dům Strážničan ve spolupráci se ZUŠ Strážnice připravil v Green clubu 
obdobu zde oblíbené akce Exhibice v muzice. Ve volném muzicírování, libovol-
ném hudebním složení a s různými hudebními styly a žánry se představí žáci 
i učitelé ZUŠ tak, jak je určitě z akademií nebo přehrávek neznáte. Přijďte se 
pobavit a podpořit své kamarády! Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován 
Dětskému domovu ve Strážnici.
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Všichni zpěváčci, kteří se chtějí zúčastnit soutěžní přehlídky 
31. 3. 2019 musí projít výběrovým předkolem. 

Do předkola se nemusíte předem hlásit, přihlášky se vyplňují 
až na místě. Předkolo proběhne za účasti členů doprovázející 

CM Mirka Menšíka.
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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. V jedné 
z hlavních rolí exceluje strážnický rodák Lukáš Příkazký. I další role jsou obsazeny známými herci, 
např. Patrikem Děrgelem či Marií Doležalovou v alternující roli.  Těšíme se na Vás!

Pořádá PRSTG Events, vstupné 350 Kč, vstupenky jsou k dispozici pouze 
online v síti Ticket live.

! POZOR ZMĚNA 
DATA !
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Zveme všechny na jedinečné komorní divadelní představení, které v období Velikonoc připome-
ne v prostředí kostela sv. Martina velice působivým způsobem známý velikonoční příběh. Stráž-
nické publikum již mělo možnost seznámit se s osobitým stylem divadelní prezentace Divadla 
Víti Marčíka z Českých Budějovic, které dokáže skvěle pobavit a zároveň skrze humor přinášet 
i hluboké životní pravdy a výpovědi. Kdo jste ho viděli v rámci Strážnického kulturního léta 
i Adventního jarmarku, jistě nám dáte za pravdu. Nenechte si ho proto ujít ani v Mystériu světla!

Divadlo Víti Marčíka umí svými pohádkami bavit děti i dospělé. Znáte ho již z letošního před-
stavení v rámci Strážnického kulturní léta. Zavítá k nám i v čase předvelikonočním. Pro děti 
odehraje svým osobitým, vtipným způsobem pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.



3/2019 37

Commedia dell’arte II. (Mechanická žena aneb Návrat do dětství aneb Krize identity) 
vznikla v lednu 2019 pod režijní taktovkou Zdeňka Duška v pražské La Fabrice, kde 
Spolek sešlých získal svůj domov. Zcela nový příběh s sebou nese nové obsazení: Dottore 
Pavel Liška / Michal Dalecký, Lélio Marek Daniel, Flávia Tatiana Vilhelmová / Gabri-
ela Štefanová, Francescina Andrea Marečková / Gabriela Štefanová, Pedrolíno Tomáš 
Milostný / Saša Stankov, Pantalone Roman Slovák.
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Městská knihovna při KD Strážničan
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Službu Kniha z knihovny můžete využívat po celý rok
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PÁ 1. 3. KD – PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Divadlo Krapet Praha 10.00
Pohádka pro mateřské školy a 1.–3. třídu ZŠ, vstupné 70 Kč

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

SO 2. 3. KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES pořádá TJ Jiskra Strážnice 20.00
PÁ 9. 3. Green cub – NA STAGE exhibice v muzice ZUŠ 18.00
ÚT 12. 3. Knihovna – BESEDA SE SPISOVATELKOU NAĎOU HORÁKOVOU o její nové knize 17.00
SO 16. 3. KD – JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA 14.00
SO 23. 3. KD – RADOSTÍ KE ZDRAVÍ 2019 celodenní akce o zdravém životním stylu prakticky a zábavně

6. ročník s hlavními hosty moderátorkou Adélou Banášovou, Kateřinou Cajthamlovou 
z pořadu „Jste to, co jíte“, Lenkou Fasnerovou ze studia My fit Brno, Alžbětou Chromeč-
kovou – lektorkou ze Strážnice a Michalem Holazou – trenérem profesionálních sportov-
ců 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

SO 30. 3. KD – PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY s Lukášem Příkazkým 19.30
Divadelní zpracování známé televizní komedie Divadla Palace Praha. PŘESUNUTO NA SOBOTU!!!

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

ÚT 2. 4.  Přísálí KD – VZPOMÍNKY NA 14TI DENNÍ PUTOVÁNÍ PO ÍRÁNU se Zdeňkem Glozem 17.00
Zve městská knihovna, vstupné dobrovolné

SO 6. 4.  KD – DESMOD koncert slovenské skupiny 19.00
Pořádá PRSTG Events, vstupné 350 Kč, vstupenky jsou k dispozici online v síti Ticket live

PO 8. 4.  KD – SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Divadlo Víti Marčíka 10.00
Pro MŠ a 1.–3. třídu ZŠ, vstupné 50 Kč

PO 8. 4.  Kostel sv. Martina – MYSTERIUM SVĚTLA pašije podle Jana a tajemství vzkříšení  19.00
V podání Divadla Víti Marčíka. Vstupné dobrovolné

ÚT 9. 4.  KD – COMMEDIA DELĹ  ARTE 2 – Spolek Sešlých Brno 19.30
Tatiana Vilhelmová v komedii s podtitulem Mechanická žena aneb Návrat do dětství aneb 
Krize identity. Vstupné 300 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

SO 27. 4. KD – VÝROČÍ SOUBORU DEMIŽÓN 19.30
Vstupenky budou v prodeji od 1. 4. 2019 

NE 28. 4. KD – DUSTIN ARBUCLE + Walters & friends  18.00
Koncert skvělého amerického bluesového harmonikáře a zpěváka, vstupné 150 Kč

Připravujeme…
ST 1. 5.  Přístav – OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU pobaví Vás Ivo Jahelka + Miroslav Paleček a další

Kulturní přehled na březen a duben 2019
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KOUPÍM RD V TÉTO LOKALITĚ. 
cena do 2 mil., i k rekonstrukci. Děkuji. 

Tel: 732 116 651
 

HLEDÁM BYT KE KOUPI 
menší opravy nevadí. Za nabídku děkuji. 

Tel: 737 735 172

Inzerce
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Ples v Gala 2019       Foto: Barbora Příkazská, Lenka Gronská, Petr Nedoma


