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www.straznice-mesto.cz

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/10 informaci o pořádání výstavy obrazů 
Václava Vaculoviče a přednášky o Izraeli v sy-
nagoze Strážnice v termínu od 26. 4. do 8. 5. 
2019 v rámci festivalu SoulFly pořádaného RS 
NO Církve československé husitské, zastoupené  
p. Petrem Vaculovičem,
1/11 plnění rozpočtu města Strážnice za rok 
2018,
1/12 poděkování příjemce dotace Malovaný 
kraj, z. s. za podporu při vydávání časopisu Ma-
lovaný kraj v roce 2019,
1/13 předložený návrh novely jednacího řádu 
zastupitelstva města Strážnice,
1/14 petici občanů za zrušení vjezdu motoro-
vých vozidel na cyklotrase od ZD Žerotín po 
Radějovský potok.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/59 inventarizační zprávu ústřední inventari-
zační komise ze dne 15. 2. 2019,
2/60 dotaci ve výši 20 000 Kč ZO Českému za-
hrádkářskému svazu Strážnice na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pronájmem KD Stráž-
ničan na pořádání Josefské výstavy vín 2019,
2/61 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Modernizace učeben ZŠ MK – 
vybavení“ zadání 1. části zakázky – „Nábytek“ 
uchazeči Petr Zetek – PZK, Max. Gorkého 60, 
79401 Krnov, který podal nejvýhodnější nabíd-
ku a dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
Petr Zetek – PZK, Max. Gorkého 60, 79401 Kr-
nov v souladu s vítěznou nabídkou,
2/62 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč 
pro paní •••, Strážnice dle předložené smlouvy,
2/63 aby bylo JMK zasláno vyjádření, že měs-
to Strážnice souhlasí s cenou dle znalecké-
ho posudku o ceně obvyklé pozemku parc.  
č. 1798/5 o výměře 326 m2 ve výši 219 070 Kč 
s tím, že cena bude navýšena o výši nákladů 
souvisejících s prodejem, tj. celkem 6 700 Kč 
(cena za zpracování GP 3 600 Kč, cena za ZP 
2 100 Kč a kolek k návrhu na vklad 1000 Kč). 

Ve vyjádření nutno zdůraznit, aby vzhledem ke 
skutečnosti, že se bude jednat o cenu vyšší, než 
je cena obvyklá, je třeba v kupní smlouvě řádně 
odůvodnit odchylku od ceny obvyklé,
2/64 cenu za jeden výtisk katalogu „Slovácko, 
kraj tradic, vína, slunce a pohody“, na jehož vy-
dání se město Strážnice spolupodílelo, ve výši 
15 Kč/1 výtisk vč. DPH,
2/65 zrušení 2. části zakázky „Modernizace 
učeben ZŠ M. K.“ – „Výpočetní technika a pra-
covní pomůcky“ z důvodu vysoké nabídkové 
ceny, 
2/66 zvýšení příplatku za vedení pro ředitele 
příspěvkových organizací města Petra Tomeč-
ka, Annu Čajkovou, Dagmar Okénkovou a Olgu 
Floriánovou na hodnotu 25 %.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/33 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnic-
tví České republiky do majetku města – pozem-
ku p. č. 1547/2 ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 406 m2 zapsaného na listu vlastnictví  
č. 60000 v k. ú. Strážnice na Moravě. Daný po-
zemek je situován v zastavěném území obce a je 
součástí místní komunikace v ul. Žerotínská,
4/34 rozpočtové opatření č. 1/2019 na straně 
příjmů navýšení +289,4 tis. Kč, na straně výda-
jů navýšení +708,4 tis. Kč, financování navýše-
ní +419,0 tis. Kč v předloženém znění,
4/35 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážni-
ce na rok 2019 na částečnou úhradu nákladů na 
opravu významné nemovité kulturní památky ve 
Strážnici – kostel sv. Martina, pro Římskokatolic-
kou farnost svatého Martina Strážnice, se sídlem 
Kostelní 514, 696 62 Strážnice, IČ: 48842516 ve 
výši 200 000 Kč dle předložené smlouvy,
4/36 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 na částečnou úhradu nákladů 
na opravu významné nemovité kulturní pa-
mátky ve Strážnici – kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, pro Římskokatolickou farnost Panny 
Marie Strážnice, se sídlem Kostelní 514, 696 62 
Strážnice, IČ: 48842516 ve výši 300 000 Kč dle 
předložené smlouvy,

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 25. 2. 2019
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4/37 aby starostka města Renata Smutná v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. f, g) zák. č. 128/2000 
Sb., zákona o obcích, zastupovala město Stráž-
nice na valných hromadách a v orgánech ob-
chodních společností, v nichž má město majet-
kovou účast. Jedná se o tyto právnické osoby: 
Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, Vodovody a kanalizace 
Hodonín, Mikroregion Strážnicko, Místní akční 
skupina Strážnicko a Sdružení Obce pro Baťův 
kanál, a to po dobu výkonu funkce člena Zastu-
pitelstva města Strážnice.

Rada města Strážnice nedoporučuje zastupi-
telstvu ke schválení:
5/2 záměr prodeje pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, v trati „Příčné“:
p. č. 6472 orná půda o vým. 441 m2

p. č. 6473 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 19 
m2 (součástí je stavba č.e. 278)
p. č. 6474 vinice o vým. 1243 m2

p. č. 6475 vinice o vým. 272 m2

dle žádosti •••, trvale bytem •••, Strážnice.

PŘIJATÁ USNESENÍ
1) Zastupitelstvo města Strážnice bere na vě-
domí:
3 zprávu z jednání Kontrolního výboru č. 2019-
01-28/1 ze dne 28. 1. 2019,
4 zápis z jednání Finančního výboru č. 2019-
02-20/2 ze dne 20. 2. 2019,
5 předložený návrh novely Jednacího řádu Za-
stupitelstva města Strážnice,
6 petici občanů za zrušení vjezdu motorových 
vozidel na cyklotrase u ZD Žerotín.
2) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
71 za ověřovatele zápisu Radka Holomčíka a Ji-
řího Sochora,
72 zapisovatelkou zápisu Ludmilu Kalužovou,
73 program dnešního zasedání, 
74 rozpočtové opatření č. 1/2019 na straně pří-
jmů navýšení +289,4 tis. Kč, na straně výdajů 
navýšení +708,4 tis. Kč, financování navýšení 
+419,0 tis. Kč v předloženém znění, 
75 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na r. 2019 na částečnou úhradu nákladů 
na opravy významné nemovité kulturní pa-
mátky ve Strážnici – kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, pro Římskokatolickou farnost Panny 
Marie Strážnice, se sídlem Kostelní 514, 696 62 
Strážnice, IČ: 48842516 ve výši 300 000 Kč dle 
předložené smlouvy,
76 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážni-
ce na r. 2019 na částečnou úhradu nákladů na 
opravy významné nemovité kulturní památky 
ve Strážnici – kostel sv. Martina, pro Římskoka-
tolickou farnost sv. Martina Strážnice, se sídlem 
Kostelní 514, 696 62 Strážnice, IČ: 48842516 
ve výši 200 000 Kč dle předložené smlouvy,
77 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážni-
ce na r. 2019 pro vedoucí mládežnických druž-

stev TJ Jiskra Strážnice z. s. se sídlem Bzenecká 
1538, 696 62 Strážnice, IČ: 48846805 ve výši 
50 000 Kč dle předložené smlouvy,
78 volbu místopředsedy Kontrolního výboru 
Michala Daňka,
79 plán kontrol Kontrolního výboru na 1. pol. 
2019 v předloženém znění,
80 volbu místopředsedy Finančního výboru 
Michala Vajčnera,
81 plán kontrol Finančního výboru na 1. pol. 
roku 2019,
82 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlast-
nictví České republiky do majetku města – po-
zemku p.č. 1547/2 ost. plocha,ost. komunikace 
o vým. 406 m2, zaps. na LV č. 60000 v k. ú. 
Strážnice na Moravě. Daný pozemek je situován 
v zastavěném území obce a je součástí místní 
komunikace v ul. Žerotínská,
83 předložený návrh odpovědi na petici občanů 
za zrušení vjezdu motorových vozidel na cyklo-
trase u ZD Žerotín,
84 aby starostka města Renata Smutná v sou-
ladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f, g) zákona  
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, zastupovala 
město Strážnice na valných hromadách a v orgá-
nech obchodních společností, v nichž má město 
majetkovou účast, včetně účasti ve sdruženích 
obcí. Jedná se o tyto právnické osoby: Svaz měst 
a obcí České republiky, Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska, Vodovody a kanali-
zace Hodonín, a. s., DSO Mikroregion Strážnicko 
a DSO Obce pro Baťův kanál, a to po dobu výko-
nu funkce člena Zastupitelstva města Strážnice.
3) Zastupitelstvo města Strážnice neschvaluje:
1 záměr prodeje pozemků v majetku města Strážni-
ce, zapsaných na LV č. 1, v k. ú. Strážnice na Mora-

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 4. 3. 2019
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vě, v trati Příčné, a to p. č. 6472 orná půda o vým. 
441 m2, p. č. 6473 zast. plocha a nádvoří o vým. 19 
m2 (součástí je stavba č. p. 278), p. č. 6474 vinice 
o vým. 1243 m2 a p. č. 6475 vinice o vým. 272 m², 
dle žádosti •••, trvale bytem Strážnice,
2 záměr odprodeje pozemku v majetku města 
Strážnice, zapsaného na LV č. 1, v k. ú. Strážnice 
na Moravě, v ul. Nádražní, a to pozemek p. č. 
3127/2 ost. plocha, manipulační plocha o vým. 
26 m² dle žádosti •••, trvale bytem Strážnice,
3 přijetí nepatrného majetku – podílu id. 3/4 na 
nemovitostech v k. ú. Jalubí, zapsaných na LV  

č. 414, do majetku města Strážnice.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ
4) Zastupitelstvo města Strážnice ukládá:
2 radě města zajistit na příští zasedání zastu-
pitelstva dva znalce, kteří zpracovali znalecké 
posudky pozemků, určených pro výstavbu ro-
dinných domů v ul. Dúbrava a Hraničky v lo-
kalitě Písečnice za účelem vysvětlení stanovení 
cen stavebních pozemků v r. 2018,
3 vypracování cenové mapy pozemků města,
4 RMS stanovení jednotných a závazných pravi-
del prodeje pozemků z majetku města.

Odbor investic
Zdravotní středisko – další ordinace již takřka v novém
Práce na stavebních úpravách budovy zdravotního 
střediska probíhají dle smlouvy o dílo, nyní jsou 
dokončovány práce v přízemí zdravotnické čás-
ti budovy. Poté, co již v únoru proběhlo stěhování 
prvních nájemníků, se nyní v průběhu dubna chystá 
návrat obvodních lékařů do jejich původních prostor.  

Ze strany města jsou průběžně vyřizová-
na nezbytná stanoviska všech dotčených 
účastníků stavebního řízení potřebné pro 
vydání souhlasu stavebního úřadu k uží-
vání zdravotní části budovy zdravotního 
střediska. Rovněž stavební práce na bytové 
části nadále pokračují bez komplikací. 

Rumunská – přípravy na celkovou rekonstrukci uličního prostoru
V ulici Rumunská je dokončován projekt celkové rekonstrukce uličního prostoru, jenž řeší nový 
stav komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v celkovém nákladu cca. 8,5 milionu Kč. Předpo-
kladem k této realizaci je součinnost s firmou VaK Hodonín, která již nyní provádí prostřednictvím 
své dodavatelské firmy Swietelsky Hodonín plánované opravy vodovodního a kanalizačního řadu 
s termínem ukončení do konce června 2019. Důvodem těchto oprav je špatný technický stav těchto 
inženýrských sítí. V rámci stavby budou všechny stávající domovní kanalizační přípojky přepojeny 
na nové potrubí. U vodovodních přípojek společnost VaK Hodonín provede navrtávací pasy a záko-
pové soupravy v místě napojení každé přípojky. Před započetím stavby byli vlastníci nemovitostí 
upozorněni firmou VaK na možnost využití současné situace stavebních prací k případné výměně 
svých přípojek v celé její délce, pokud jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Tato výměna přípo-
jek by byla na náklady vlastníků nemovitostí. Práce jsou prováděny při úplné uzavírce celé ulice 
etapovitě po menších úsecích, tak aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu pro obyvatele 
Rumunské ulice. Po ukončení oprav vodovodu a kanalizace koncem června  město Strážnice zahájí 
stavební práce na opravách uličního prostoru, konec těchto prací se předpokládá v prosinci 2019. 
V souběhu provede firma E.ON ČR rekonstrukci vedení svého nadzemního vedení NN.
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Ulice Školní – přípravné práce před letní rekonstrukcí
V ulici Školní se připravuje celková oprava uličního prostoru – komunikace a chodníku, odstav-
ných stání a úprava prostoru u kaple sv. Rocha ve výši cca. 4 miliony Kč. Již nyní firma Vodovo-
dy a kanalizace Hodonín provádí rekonstrukce svého vodovodního řadu s termínem ukončení  
do konce dubna. Vlastní stavební práce na opravě uličního prostoru jsou plánovány na letní mě-
síce červenec a srpen, kdy v souběhu s nimi firma Vodovody a kanalizace Hodonín provede ještě 
rekonstrukci kanalizační sítě. 

Výstavba nových parkovacích míst začíná
V průběhu dubna zahájí město Strážnice budování dvou parkovišť, a to v lokalitě u budovy vlako-
vého nádraží a u areálu technických služeb, o celkovém počtu stání 31 míst. Parkoviště u nádražní 
budovy ČD bude obsahovat kolmá stání v počtu 10 ks, z toho jedno pro handicapované osoby. Par-
koviště u areálu technických služeb bude umístěno podél komunikace v ul. Nádražní do 130 m od 
nádraží BUS (v prostoru vedle budovy OŽPTS) a bude zde vybudováno 21 parkovacích míst se šik-
mým stáním a jedno podélné stání pro handicapované osoby. Akci provede firma STAVBY VANTO, 
s. r. o.  Kunovice v celkovém nákladu 3,1 mil. Kč vč. DPH s termínem ukončení do konce července 
2019. Důležitým předpokladem realizace této akce bylo rozhodnutí zastupitelů města, kteří dne  
4. 3. 2019 schválili na zasedání Zastupitelstva města zavedení akce do rozpočtu města pro rok 2019.

Petr Helísek

Odbor životního prostředí a technických služeb
V měsíci březnu se rozběhly prá-
ce na údržbě města, a to bloko-
vým čištěním parkovišť a přilehlé 
zeleně. Začalo se na ul. Kovářská  
a B. Hrejsové a dále jsme pokra-
čovali na ul. Smetanova, Úlehlova, 
Úprkova a Ořechovka. V tomto mě-
síci také proběhla instalace dvou 
laviček k nově postavené kapličce 
Všech svatých u KD.

Jitka Kyšová
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Přechodné změny dopravy ve Strážnici (a okolí)
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o dopravním omezení v našem městě v souvislosti 
s probíhajícími nutnými opravami:
Dopravní omezení v delším časovém úseku bude na ulici Vinohradská na silnici III/4997 Strážni-
ce – Radějov. Na této ulici bude firma MOEL s. r. o., Šumice realizovat stavbu „Strážnice, obnova sítě 
NN, ul. Vinohradská“. V rámci této stavby bude vzdušné vedení elektřiny uloženo do kabelového ve-
dení v chodnících. Z tohoto důvodu bude v době od 1. 4. 2019 do 10. 5. 2019 v ulici Vinohradská 
probíhat jednosměrný provoz, a to směrem od Radějova po autobusové nádraží. Z ul. Veselská 
bude zákaz vjezdu. Dne 3. 5. 2019 bude v této ulici v rámci výše uvedené stavby úplná uzavírka. 
V rámci výstavby nového vodovodu, který provádí firma ARTESIA, spol. s r. o. Ratíškovice,  
na ul. Školní dojde od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 k uzavření celé ulice Školní pro veškerý pro-
voz, mimo autobusů. Uzavírka bude od ul. Masarykova po ul. Komenského a od ul. Masarykova  
po ulici Za Valy. Obyvatelům ulice bude vjezd povolen. 
Na železničním přejezdu mezi Veselím nad Moravou a Zarazicemi došlo v nedávné době k ha-
varijním situacím na kolejích, které si vyžádaly urychlenou opravu. Tyto opravy proběhly vždy 
v nejbližším možném termínu. Nyní je z důvodu oprav domluvena oficiální výluka zmíněného 
přejezdu v těchto termínech:
od 1. 4. 2019, 8.00 do 2. 4. 2019, 19.00
od 7. 4. 2019, 23.00 do 8. 4. 2019, 4.00
od 8. 4. 2019, 23.00 do 9. 4. 2019, 4.00
Objízdná trasa bude jako v minulých případech Strážnice – Bzenec – Veselí nad Moravou. 
Všechny změny budou značeny přenosným dopravním značením. Věříme, že pochopíte nutnost 
výše uvedených uzavírek a společnou trpělivostí a velkorysostí zvládneme mírné nepohodlí dopra-
vy v našem městě.                 Ladislav Sovič

POZVÁNKA
Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů 

ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, 
a to v pátek dne 12. dubna 2019. Vzpomínka bude zahájena 

ve 14.00 hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici.

Fašank na radnici



4/2019 7

Termíny svozu tříděného odpadu v dubnu 2019
Papír (modré pytle) ........................................................................................................... úterý 2. dubna
Plast (žluté pytle) ................................................................................................................úterý 9. dubna

Město Strážnice – zveřejnění záměru výpůjčky
Město Strážnice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona o obcích, v platném znění, 
záměr poskytnutí plochy – části „A“ (o rozměrech 10 m x 10 m) pozemku parc. č. 1935/1 zapsaného na 
LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě do výpůjčky podnikatelským subjektům, které mají vztah k vodní 
dopravě na „Baťově kanálu“, za účelem provozování zařízení v oblasti cestovního ruchu. Doba výpůjčky 
bude sjednána na dobu určitou ode dne uzavření do 31. 10. 2019. Zájemci musí v rámci své nabídky 
podrobně představit, jakým způsobem mají v plánu využít předmětnou část pozemku ( jaké služby 
chtějí nabídnout návštěvníkům této lokality). Na označeném pozemku nelze umísťovat trvalé stavby.

Parcelní 
číslo

Označení 
části

Část poz. 
o vým. (m2)

Druh po-
zemku

Dostupná připojení

část 
1935/1

„A“ 100 (10 m 
x 10 m)

ovocný sad • připojení NN (možnost třífázového proudu)
• připojení vodovodu, připojení kanalizace 
   není možné

Ke zveřejněnému záměru se mohou případní zájemci vyjádřit a předložit své nabídky ve lhůtě do 
8. 4. 2019.  

Bližší informace podá:
 Josef Tomšej, tel. 518 306 051 

E-mail: josef.tomsej@straznice-mesto.cz
 MěÚ Strážnice, nám. Svobody 501, 696 62  Strážnice, I.patro, kancelář OISB

Grafická příloha je uveřejněná na webových stránkách města.

Nový povrch cyklotrasy podél Baťova kanálu
Opakované připomínky na zasedáních zastupitelstva města, které se v posledních letech pravidelně 
objevovaly na adresu cesty vedoucí podél Baťova kanálu do Petrova, se snad podaří definitivně vyřešit. 
Provizorní opatření, která zejména v nejproblematičtějších úsecích opakovaně prováděli pracovníci 
technických služeb města, budou nahrazena novým systémovým řešením. Jedná se o opravu stávající-
ho povrchu cyklotrasy na koruně hráze, kterou připravuje ve spolupráci s Povodím Moravy a Jihomo-
ravským krajem sdružení Obce pro Baťův kanál, zahrnující města a obce od Veselí nad Moravou až po 
Hodonín. Zmíněná trasa je součástí mezinárodního a národního cyklokoridoru tzv. Moravská stezka 
a je také součástí evropské trasy EuroVelo4. Nejen z tohoto důvodu je jí věnována velká pozornost.
Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je dlouhý cca 4 km a jedná se o jeden z nejkrásnějších úseků Baťo-
va kanálu. Navíc prochází památkovou zónou města Strážnice. S ohledem na zachování jedinečnosti 
tohoto úseku vodní cesty zde bude stávající hliněný povrch nahrazen přírodním štěrkovým povr-
chem, což zejména při nepříznivých klimatických podmínkách ocení nejen projíždějící cyklisté, ale též 
chodci a rodiny s malými dětmi, jimiž všemi je v současné době cesta hojně využívána. Realizací při-
pravovaného projektu dojde ke zlepšení stávajícího povrchu, přitom s ohledem na zvolený typ nelze 
předpokládat, že by se zvýšila rychlost projíždějících cyklistů a docházelo ke střetům s chodci. I pro 
chodce navíc bude jistě přínosem zlepšení povrchu hráze, které umožní využití této trasy i při nepříliš 
příznivých klimatických podmínkách (podmáčený rozbahněný terén).
V letošním roce se pro svazek obcí objevila možnost realizovat projekt cyklotrasy Strážnice – Petrov 
v rámci vyhlášené dotační výzvy z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ, kdy je 
možnost získat dotaci ve výši  90 % z celkových uznatelných nákladů. Pokud by DSO BK uspěl se svojí 
žádostí, mohou se návštěvníci těšit na nový povrch již v příštím roce.
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Fašankový ples 2019
Dne 23. 2. 2019 proběhl v KD Strážničan tradiční Fašankový ples. Na letošním plese nám k tanci 
a poslechu zahrála DH Švitorka a také skupina Black & White. Pro milovníky lidové hudby a tan-
ce hrála v předsálí CM 
Rozsocháč. V předsálí po 
celou dobu plesu probí-
hal košt vín strážnických 
vinařů i vinařů z blízkého 
okolí, na kterém se letos 
sešlo téměř 120 vzorků 
vín. Dále byl připraven fo-
tokoutek, který se setkal 
s velkým zájmen všech 
účastníků plesu. Všichni 
si poté mohli svoje plesové 
fotografie nechat vytisk-
nout a odnést domů. Večer 
nám zpestřilo vystoupení 
Orelských mažoretek a ta-
nec Strážnického spolča 
mládeže. Poté následovalo 
losování tomboly o věc-
né ceny, do které se letos 
sešlo skoro 330 krásných 
a zajímavých cen.

Doufáme, že všichni odcházeli domů spokojeni a také s dobrou náladou. Touto cestou bychom také 
chtěli poděkovat všem pořadatelům, kteří pomáhali s přípravou, muzikantům, dárcům a sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly, dále těm, kteří se podíleli na výzdobě sálu, tanečním skupinám, vinařům, 
zaměstnancům kulturního domu a taky všem zúčastněným. 

Pořadatelé Farní úřad Strážnice a Orel jednota Strážnice

Ze života města



Rockový maškarní ples 2019      Foto Lenka Gronská
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K devadesátinám Jiřího Mrenky
 Cimbálová muzika dr. Slávka Volavého šířila slávu strážnického folklo-
ru a v dobách svého působení patřila mezi nejpopulárnější hudební tělesa. 
Vznikla v roce 1943 a většina jejích členů už odešla na věčnost. Jediným 
hráčem z původní sestavy muziky dodnes zůstává klarinetista Jiří Mrenka, 
který v těchto dnech slaví své devadesáté narozeniny. 
 Narodil se 22. března 1929, jeho rodina patřila ke starousedlým stráž-
nickým rodům a bydlela u Veselské brány, čp. 6. Otec byl rolníkem a hrával 
v Chludově a později Hořákově dechové hudbě na lesní roh. Rodiče měli dva 
syny, starší František byl nadaným zpěvákem a tanečníkem.
 Po vychození měšťanské školy v roce 1943 byl okupačním úřadem prá-
ce přidělen jako učedník do obchodu Jana Graubnera, ačkoliv jeho přáním 
bylo vyučit se zámečníkem. Po osvobození pak začal navštěvovat Obchodní 
školu v Hodoníně a po jejím absolvování nastoupil v roce 1947 do strážnické 
pobočky velkoobchodu Zádruha. Po jejím zrušení začal pracovat v národním podniku Kara, kam bylo 
začleněno někdejší soukromé kožešnictví Jaromíra Graubnera. V roce 1949 přešel na ředitelství podni-
ku do Kolína a po sňatku s Jaroslavou Ondrisovou z Holíče se vrátil do Strážnice. Krátce pracoval jako 

odbytový referent v Jihomoravské armaturce Hodonín 
a v roce 1953 přijal funkci účetního ve strážnickém 
národním podniku Šohaj. Když bylo v roce 1956 zalo-
ženo v zámku Krajské středisko lidové kultury (dneš-
ní Národní ústav lidové kultury), pracoval v něm jako 
ekonom až do roku 1964. Pak přešel opět do národ-
ního podniku Šohaj, kde zastával funkci vedoucího 
účtárny a od roku 1971 vedoucího odboru plánování 
a financování. Do důchodu odešel v roce 1989.
 Jiří Mrenka vyrůstal v muzikantském prostředí, kte-
ré probudilo jeho vrozené hudební nadání. Začal se 
učit na klarinet u Jana Martinka-Křepky v Nové ulici 
a od roku 1943 docházel do nově vzniklé muziky stu-
dentů strážnického gymnázia, kterou primoval Franti-

šek Vajčner-Plaček. V té době ještě hrávala starší a dožívající muzika dr. Jana (Janíčka) Horného, jejímž 
členem byl také Slávek Volavý. Na základě jeho iniciativy došlo ke sloučení obou kolektivů, primášství 
pak převzal Volavý a nový kolektiv vešel v povědomí veřejnosti jako „mladá muzika“. V období okupace 
byly zakázány veřejné produkce a nová muzika hrávala jen při soukromých zábavách, například na 
Rajského pile, v Sochorově bednářské dílně nebo ve stodole bývalého starosty Stanislava ve Starém 
městě. V následujících letech po osvobození se začal formovat nadstandardní výrazový, přednesový 
a technický profil muziky, jejíž působení bylo nerozlučně spojeno s každoročně pořádanými strážnický-
mi slavnostmi. Hudební vyspělost J. Mrenky byla posílena 
jeho působením v posádkové hudbě během prezenční vo-
jenské služby, kde se zdokonalil v technice hry na klarinet 
a ovládl hru na další dva nástroje, saxofon a hoboj. Vrátil 
se jako zkušený muzikant, který zůstal neodmyslitelnou 
oporou strážnické cimbálovky, s níž od roku 1953 vystu-
poval také jako zpěvák. S touto muzikou, kde po odchodu 
dr. Slávka Volavého v roce 1983 převzal primášství Miloš 
Slováček, účinkoval až do roku 1993.
 Jiří Mrenka je čilým seniorem, který se stále zajímá 



4/2019 11

o folklorní dění v rodném městě. V roli pamětníka se pravidelně zúčastňuje folkorních pořadů i pietních 
aktů u busty dr. Slávka Volavého u zámku, které probíhají na úvod strážnického folklorního festivalu. 
Jeho velkou zálibou je také vinohradnictví a aktivní činnost ve vinařských sdruženích. Za celou stráž-
nickou folklorní veřejnost přeji jubilantovi pevné zdraví i dokonalou psychickou svěžest, s níž se také 
dožívá svého významného životního výročí.         Jiří Pajer

Vážený a milý Jurko Mrenko!
 Co dodat k výstižnému medailonku Dr. Pajera 
a uznalým slovům hlavy státu, proneseným Vaší 
vzácné osobnosti... Snad jen, že je to všechno velká 
pravda a my Vám za naše město za to vše ze srdce 
děkujeme! No a protože k těm četným muzikálním 
darům vládnete též pohotově slovem a coby spo-
lečenská, veselá povaha  rád i dobře umíte bavit 
lidi,  potěšme se jednou z Vašich trefných příhod. 
Tato je o patrně největším taháku slavné kapely – písničce „Išel Macek do Malacek“, ve Vašem kla-
rinetovém podání. Bývala vrcholným číslem na konci pořadu a Slávek Volavý prý „byl při uvádění 
Macenka velice hospodárný a pečlivě zvažoval, kdy jej uvést.“ Ale pak to ovšem stálo za to, jak rád 

vzpomínáte: „V roce 1957 
jsme se zastavili při cestě 
na karlovarský filmový fes-
tival v Praze k vystoupení 
ve Slovanském domě. Byla 
tam ohromná atmosféra 
a samozřejmě jsem končil 
s Macenkem. Pěsnička do-
stala do varu celý sál a ne-
stačilo ani trojí opakování. 
Já jsem už ztratil hlas, ale 
muzika nasadila znovu 
dvakrát čárkované G na 
Ej Macenko, a tak jsem jen 
otevřel na mikrofon ústa 
a nikdo v nastalém skan-
dování nepostřehl, že vů-
bec nezpívám. Posledních 
několik řad diváků stálo na 
židlích a stále vyvolávalo 
k opakování.“
Setkávat se s Vámi, nejen 
při oslavě Vašich kulatých 
narozenin, je pro nás vždy 
velkým zážitkem!

S úctou Renata Smutná 

 Váženému Jiřímu Mrenkovi se s gratulací k jeho krásným devadesátinám připojuje  
a přeje pevné zdraví a stálou životní energii a optimismus také celý kolektiv kulturního domu 
Strážničan.               Olga Floriánová



Josefská výstava vín       Foto Lenka Gronská

Více než 700 hostů navštívilo tradiční Josefskou výstavu vín, která se uskutečnila v sobotu 16. 3. v KD 
Strážničan. K příjemnému ochutnávání hrála CM Michala Miltáka a návštěvníci měli možnost porovnat 
okolo 600 vzorků - bílé, rosé i červené. Cenu starostky za nejlepší kolekci vín získal vinař Jan Dudík.
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Závěr druhé světové války ve Strážnici
V roce 1945 se frontové linie sunuly do středu Evropy. Občané Strážnice stáli tváří v tvář skuteč-
nosti, že na rozdíl od první světové války se v závěru té druhé fronta městem přežene. Neúspěchy 
nacistického Německa na bojištích dávaly tušit, jak válka dopadne. Mnozí tehdy doufali, že se po-
měry navrátí k ideálům prvorepublikové demokracie, jiní věřili, že se politika bude ubírat jiným 
směrem, který nastolí sociální spravedlnost. Hitlerovský režim podporovala už jen poslední hrstka 

nejvěrnějších. Konec války byl však spojen 
také s obavami. Předně s obavami z váleč-
ného běsnění (nacisté na východě aplikovali 
taktiku „spálené země“), ale také z nejistoty, 
kam se bude veřejné dění nadále ubírat. Ně-
komu svobodu, jinému trest. Můžeme jen 
spekulovat, kolik lidí trápilo černé svědomí. 
Během dlouhých válečných let nebylo snad-
né si nijak nezadat s okupačním režimem. Ať 
už ze zištných důvodů, nebo čistě existenci-
onálních. Letos si připomínáme 80. výročí 
začátku druhé světové války. Od jejího kon-
ce nás dělí 74 let. Pojďme se ohlédnout, jak 
konec války prožila Strážnice.

Na jaře 1945 se valily sovětské a rumunské jednotky k východní hranici Moravy. Provedením tzv. 
bratislavsko-brněnské operace byl pověřen 2. ukrajinský front, jemuž velel maršál Rodion Jakovlevič 
Malinovskij. Jeho vojáci 4. dubna 1945 osvobodili Bratislavu a vydali se k hranicím Moravy. Stráž-
nicí mezitím proudily dlouhé kolony ustupujících 
německých a maďarských jednotek. Do Německa 
se přes Moravu stahovali také uprchlíci (zejména 
Němci z Maďarska, Rumunska či Slovenska – tzv. 
Karpatendeutsche). Pověstný německý pořádek se 
začínal měnit v chaos. Letecké útoky spojenců pa-
ralyzovaly železniční dopravu a Němce omezoval 
i nedostatek pohonných hmot. Přesto se nehodlali 
vzdát bez boje. Někteří podlehli fanatismu, většina 
mužů už ale jen z povinnosti zachovávala posluš-
nost velitelům, snažila se bez větších ztrát ustoupit 
a dostat se do zajetí či jinak přečkat konec války.

Prostor Strážnicka bránila 182. pěší divize wehrmachtu 
a další přičleněné jednotky. 11. dubna 1945 se na kopec 
Žerotín a k Radějovu probily jednotky sovětské 1. gardové 
výsadkové divize. Druhého dne se rudoarmějci pokusili po-
kračovat v postupu na Strážnici, ale setkali se s odporem 
Němců, kteří podnikli několik protiútoků. Tyto vedli nacisté 
z Petrova a Radějova ve směru na kopec Žerotín. Protiútoky 
a taktéž silná dělostřelecká palba znemožnily rychlé obsa-
zení Strážnice sovětskými jednotkami. Obyvatelé Strážni-
ce se po přiblížení fronty zpravidla ukryli do sklepů svých 
domů a modlili se za zachování svých životů, životů svých 
blízkých a klidný průběh fronty. 13. dubna se opět tvrdě 
bojovalo a ke 14. hodině padl do sovětských rukou Petrov 

a Tvarožná Lhota. Následným manévrem, kdy vojáci 3. gar-

Maďarské jednotky projíždějící Strážnicí

Ustupující němečtí vojáci pochodují do města 
Veselskou branou

Mapka rozmístění sovětského 
dělostřelectva při útoku na Strážnici
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dového střeleckého pluku z jihovýchodu a 13. gardového střeleckého 
pluku z jihozápadu obchvátili Strážnici, obsadili rudoarmějci nádraží 
i značnou část města Strážnice. Na bočním úseku následně vystřídaly 
vojáky Rudé armády rumunské jednotky (zejména 1. rumunská armá-
da).

Jan Skácel osvobození popsal takto: „Dělostřelba trvala za zuřivého 
boje až do odpoledne. Asi o 14 hodinách ustala a bylo slyšet jen palbu 
z pušek a kulometů, a to už i ve městě. Rusové útočili na celou Strážnici 
od jihu… Rusové útočili směle. Německý důstojník pobíhal vzadu a kři-
čel na vojáky, aby neustupovali. Rusové se přiblížili, sérií ran z automatu 
byl důstojník skosen, padl, a mužstvo pak ustoupilo. Německé kulome-
ty střílely od zdi hřbitova… V hřbitovní bráně stál připraven německý 
tank; rychle couvl do Skalické brány, několikrát vystřelil a ujel dolů do 
Starého Města a dozadu. Rusové pronikli dolů do Starého Města a ke 
kanálu: to byli první. Tak o půl třetí hodině odpoledne Rusové vnikli 
do města.“ 

Postup poblíž Strážnice se zastavil, jednotky 1. gardové výsadkové divize byly odeslány na jiné 
úseky fronty. Hlavní důraz kladlo velení bratislavsko-brněnské operace na komunikace Hodonín – 
Brno a Břeclav – Brno. Strážnice stála na bočním méně významném úseku. Možná proto zde byli 
nasazení Rumuni, kterým sovětské 
velení příliš nedůvěřovalo. Německé 
jednotky podnikaly četné protiútoky. 
Frontová linie se posunula k Bzenci 
až 18. dubna 1945. 20. dubna byl do 
města přesunut štáb 1. rumunské ar-
mády. Za bojů o Strážnici a okolí padlo 
v rozmezí 12.–17. dubna 1945 na 17 
rudoarmějců, kteří byli následně po-
hřbeni na strážnickém hřbitově. Na 
straně Němců je zdokumentováno 21 
padlých vojáků. Na zámku a ve školách 
po osvobození působily rumunské vo-
jenské nemocnice, v nichž zemřelo 53 
rumunských vojáků. Ti byli pohřbívá-
ni na hřbitově. Později byli exhumováni 
a převezeni na ústřední hřbitov v Brně.

V průběhu bojů o Strážnicko došlo ke spornému 
incidentu. Jeden z protinacistických odbojářů, 
štábní strážmistr četnictva Jan Neumann (nar. 10. 
12. 1898), zastřelil 12. dubna ze zálohy jednoho 
německého vojáka a druhého postřelil poblíž pivo-
varského mostu (u přístaviště na Baťově kanále). 
Při následné přestřelce v zámeckém parku byl po-
střelen, dopaden Němci a dobit pažbami. Událost 
měla ještě tragickou dohru. Nacisté jako odvetu za 
zemřelého vojáka vypálili Bzeneckou ulici a deset 
mužů (převážně z této ulice, ale také tři mladíky 
ze Vnorov) popravili na Píštělkově dvoře (dnešní 
vstupní budova do areálu skanzenu). O skutku Jana 

Ranění rumunští vojáci v jednom 
ze strážnických lazaretů

Rumunští vojáci u památníku pohřbeným 
Rumunům na strážnickém hřbitově

Rudoarmějec se samopalem 
PPŠ-41 „Špagin“
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Neumanna se vedly a vedou spory dodnes. Poválečná ideologie se z něj snažila udělat hrdinu, ale 
mnozí jeho čin považovali za zbytečný.
Ani osvoboditelé nebyli bez chyby. V napjatých nervových situacích někteří selhali, docházelo k ná-
silnostem a krádežím. Mnozí však prošli několikaletým peklem druhé světové války, která byla na 
východě obzvlášť krutá. Vojáci vůči násilí otupěli. Co potřebovali, si prostě vzali. Někteří rudoarmějci 
i Rumuni pocházeli ze zvlášť nuzných poměrů, proto nemohli mít už z podstaty vybrané a uhlazené 
chování. Řada obyvatel si na základě toho udělala úsudek o všech osvoboditelích. Například dnes již 
zesnulá paní Jaromíra Hašková však vzpomínala, jak se u ní ubytovali rumunští důstojníci. Chovali 
se k ní velmi slušně a mile. Jeden se do ní zakoukal natolik, že ji chtěl odvézt s sebou do Rumunska, 
přestože už měla manžela a děti. Je třeba mít na paměti, že žádná armáda nebyla výběrovou orga-
nizací a zahrnovala v sobě morálně silnější i slabší jedince.
Po válce následovala „národní očista“, v rámci níž byly stí-
hány osoby, které kolaborovaly s nacisty. Patrně nejzná-
mější strážnický nacista Heřman Parsch (nar. 21. 7. 1894 
v Rýmařově) byl odsouzen Mimořádným lidovým soudem 
v Uherském Hradišti k trestu smrti a 22. 5. 1946 popraven 
oběšením. Po osvobození Československa vzniká tzv. třetí 
republika. Spolu s ní přišla první vlna útoků komunistů na 
správní aparát státu, jeho represivní složky a armádu. Tento 
boj vyvrcholil v únoru 1948. Komunistická ideologie nebyla 
v likvidaci svých nepřátel tak rychlá, jako nacistická. Přesto 
se jí v konečném součtu za mnohem delší období vlády při-
čítá více obětí (globálně vzato). Pro české země však musí-
me jako zrůdnější režim chápat nacismus. V Československu 
stála nacistická okupace (během 6 let a necelých 2 měsíců) 
na 122 tisíc životů, zatímco teror KSČ byl vyčíslen na 10 tisíc 
životů (během 41 let a necelých 8 měsíců). Těžko změřitelné 
či spočitatelné jsou další faktory. Kromě hospodářských jsou 
to především morální. Oba režimy však měly tendenci likvi-
dovat elity. Nacistická persekuce elit, které působí jako „ko-
ření národa“, se podepsala také na snadném uchopení moci 
komunisty v roce 1948.
Jako memento na osvobození Strážnice zůstaly tři památníky na strážnickém hřbitově, jeden na 
rohu Radějovské a Bartošovy ulice a pamětní desky v budově radnice a na vstupní budově skanzenu. 
Do roku 1990 připomínala osvoboditele svým názvem i dnešní Třešňová ulice – dříve Rudé armády. 
Přestože se nejedná o dobu příliš časově vzdálenou a dosud žijí očití svědci – pamětníci závěru dru-
hé světové války, víme o ní pořád málo. Mnoho otázek zůstalo a možná zůstane nezodpovězených. 
Pro poznání naší minulosti však nejsou důležitá jen fakta a souvislosti, pátrejme také po pocitech. 
Ptejme se našich rodičů a prarodičů na jejich zážitky z doby minulé. Jejich zkušenosti, prožitky 
a dojmy nám možná pomohou pochopit, jak se historická událost otiskla do jejich myšlení, do paměti 
rodu, města či kraje. Třeba pochopíme, že dobu vzdálenou od nás 75 let žili lidé jako my, lidé čestní, 
ale i chybující. Třeba na ně pak budeme nahlížet poněkud shovívavěji.

Lukáš Lexa
Zdroje: Tzv. Skácelova kronika města Strážnice, uložena v Městském muzeu ve Strážnici.
Hudeček, Miroslav – Varga, Miroslav: Špižůrek času. Hodonín 2010.
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
Podrobnější popis bojů o Strážnici v dubnu 1945 se seznamem padlých a zemřelých rudoarmějců 
vyšel ve sborníku Okolo Strážnice 2017.

Sovětští vojáci na ateliérovém snímku
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Aktuálně z MAS Strážnicko
„Malý LEADER“ v MAS Strážnicko 
„Malý LEADER“ pro Strážnicko je aktivitou Místní akční skupiny Strážnicko (MAS) a jejím 
cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem 
programu je pomoci realizovat nové MALÉ, ale ZAJÍMAVÉ akce, které jsou prospěšné lidem 
na Strážnicku a přispívají například k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci 
místních komunit, šetrnému využití místních zdrojů nebo podpoře regionálních produktů. 
Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří musí být v akci nějak zapojeni.
O podporu mohou žádat sdružení a spolky (i bez IČ) v obcích: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozo-
jídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy, Žeraviny.
Co v „Malém LEADERu“ podpoříme:
• spolkovou inovativní činnost v území, akce, které nebyly dříve realizovány, např. nové akce pro 

děti, mládež a rodiny – vždy s účastí veřejnosti, např. úprava nového místa pro setkávání, doved-
nostní soutěž, nové aktivity a s tím spojené drobné vybavení apod.

Co pro podporu musíte udělat Vy:
• Zpracovat žádost (předepsaný rozsah 1 list A4) – popis činnosti (akce), cílová skupina, stručný 

rozpočet, vzor na www.straznicko-mas.cz
• Neuznatelné  výdaje jsou osobní náklady, cestovní náklady, dary, pohoštění atp.
• Doložit požadovanou přílohu – písemný souhlas obce, na jejímž území bude aktivita realizována
• Po realizaci doložit a vyúčtovat uznatelné výdaje: materiál a externí služby přímo spojené 

s aktivitou, doložené fakturou nebo paragonem s datem od 1. 2. do 30. 11. 2019.
Výše a přidělení příspěvku MAS:
• Maximální podíl spolufinancování ze strany MAS je 70 % uznatelných výdajů na akci. 
• Maximální výše spolufinancování je do 5 000 Kč vč. DPH na jeden projekt – aktivitu.
• Příspěvek bude přidělen po předložení všech uhrazených dokladů na akci (faktury, pa-

ragony), z nichž 70 % proplatíme a tyto doklady převezmeme do účetnictví MAS, anebo 
vystavení faktury ve výši 70 % z předložených dokladů  na MAS Strážnicko.

Do kdy je možné žádat o příspěvek:
• Podání žádosti – do 30. 4. 2019 elektronicky nebo písemně doručit do kanceláře MAS, poté 

zasedne výběrová komise MAS a vybere projekty k podpoře podle míry dopadu aktivity 
v území.

Kontakt: MAS Strážnicko, z. s., nám. Svobody 501, Strážnice, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz

Povinná publicita: na akci a na propagačních materiálech a médiích uvést čitelně a viditelně logo 
MAS Strážnicko a Jihomoravského kraje.  Program „Malý LEADER“ je spolufinancován Jihomorav-
ským krajem.

Projekt je spolufinancován:

Metoda LEADER je iniciativa uplatňovaná v zemích EU od roku 1991. Název LEADER je zkratkou 
francouzského výrazu „Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“ - v překladu 
„Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Metoda je zaměřená na podporu rozvoje 
venkovských oblastí prostřednictvím spolupráce mezi subjekty veřejného, soukromého a nezisko-
vého sektoru na místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru.
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Jarní úklidové dny ve Strážnici
Letos se město Strážnice zapojí do největší dobrovolnické akce v České republice. V průběhu dub-
na budou po celé republice probíhat jarní úklidové akce a také ve Strážnici se aktivně zapojí 
několik úklidových skupin, kterým patří velký dík! Společně jsme vytipovali jednotlivé lokality, 
které naše úsilí potřebují. Jsou to: Slovácký park, příjezdová cesta a biokoridor směr skládka, hráz 
Baťova kanálu směrem k Veličce, ul. Kosečkova, okolí Radějovského potoka. 
První skupina bude čistit dne 5. 4. 2019 Slovácký park, a to pod vedením pana učitele Jongepiera 
s žáky Strážnického gymnázia.
Druhá skupina pod vedením pana Koupila uklízí 13. 4. 2019 extravilán města okolo cesty I/55 
směr Veselí nad Moravou.
Město se podílí bezplatným zapůjčením pytlů na odpad, dovozem a svozem velkoobjemových kon-
tejnerů a bezplatným uložením odpadu na skládce. 
Děkujeme Vám všem, kdo se zapojíte a pomáháte zlepšit životní prostředí kolem nás.
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4.–7. 4. JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – miniházená DDM Strážnice      
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

ČT 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM
 Kde: klubovna na Domečku. Začátek: od 9.30 hod. VSTUP: ZDARMA
 Vyrobíme si girlandu se zajíčky a ozdobíme vaječné výfuky přírodním materiálem.  
 Akce je určena pro děti školního věku. 
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

SO 27. 4. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 17 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem HK Hodonín.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

NE 28. 4. DEN ZEMĚ – pořádáme společně s NÚLK Strážnice      
 Kde: v zámeckém parku od 14 hodin
 Co Vás čeká: tvůrčí dílny, soutěže, příroda na PC, lanové aktivity, zookoutek…     
 Doprovodný program: country skupina Eldorádo z Veselí n. Moravou
 Vstupné: 30 Kč, rodinné 60 Kč
 Akci podpoří: Lesy České republiky, s. p. LZ Strážnice, Rumpold UHB s. r. o. 
 Uherský Brod
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

ÚT 30. 4. SLET ČARODĚJNIC
 Kde: zahrada DDM Strážnice. Začátek: v 17 hodin. Vstupné: 30 Kč
 Co Vás čeká?  Hry, soutěže a celý program zakončený táborákem s opékáním špekáčků 
 za hudebního doprovodu.
 VYHODNOCENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MASKY!! 
 Takže čarodějnice a čarodějové, pokud si chcete začarovat a pobavit se, nasedněte  
 na svá košťata a přileťte 30. dubna za námi a těší se na vás pracovníci Domečku.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN - ČERVEN
ČT      2. 5. JIHOMORAVSKÁ LIGA – ML. ŽAČEK/ŽÁKŮ
ST       8. 5. JIHOMORAVSKÁ LIGA – ML. ŽAČEK/ŽÁKŮ
SO     11. 5. FAIRTRADE SNÍDANĚ 
SO     18. 5. POCHOD FILIPOVSKÝM ÚDOLÍM
SO     1. 6. I. ROČNÍK TURNAJE V HÁZENÉ ML. ŽAČEK/ŽÁKŮ KE DNI DĚTÍ
NE     2. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ 
27.–28. 6. DĚTSKÁ STRÁŽNICE – DOPROVODNÝ PROGRAM

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“

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



4/2019 19

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

Rodinné centrum Strážnice
DUBNOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA

NABÍZÍME:

MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK
středa, pátek 9–12 h
čtvrtek Batolata 10–12 h
Otevřená herna, možnost základního poradenství 
– středa 16–18 h 

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ pro jednotlivé páry nebo skupinku 
párů během celého roku dle domluvy na tel. 603 240 533

Modlitby otců – pondělí od 20 h
Modlitby mamek – středa 10. 4. od 20 h

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

PŘIPRAVUJEME:
Den pro rodinu a svátek matek – neděle 12. května
Hurá, děcka máme svátek – podvečer s táborákem a skákacím hradem 
– sobota 1. června
Veselé odpoledne na Zahradě u sv. Martina s pohádkou – Oživené 
památky Strážnice  – neděle 9. června
Letní tábor ,,JUMANJI“ – 17.–21. července
Pá, pá, prázdniny – odpoledne s pohádkou na Zahradě u sv. 
Martina – 25. srpna

ZAHRADA U SV. MARTINA – JARNÍ BRIGÁDA
Prosíme ty z vás, kteří rádi využíváte prostory Zahrady u sv. Mar-
tina, zda byste věnovali svůj čas na jarní údržbové práce. Brigáda 
se uskuteční v sobotu 13. dubna od 9 h. Děkujeme!

ZVEME VÁS NA:
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO MAMKY I DĚTIČKY
v úterý 16. dubna od 16 h, klubovna Rodinného centra
Příspěvek: 30 Kč
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Ze školství

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020    P. Tomeček
Na základě § 46 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje ředitel 
ZŠ M. Kudeříkové, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro příští školní rok se bude 
konat v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 
9. 2012 do 31. 8. 2013 se svým zákonným zástupcem, který přinese rodný list dítěte, své osobní 
doklady, vyplněný zápisní list a v případě zájmu také sportovní přezůvky k pohybové aktivitě 
v gymnastickém sálku. V případě schváleného odkladu povinné školní docházky se k zápisu do-
staví také děti s odkladem nástupu o jeden rok. Náhradní termín zápisu, např. z důvodu nemoci, je 
stanoven na pátek 26. dubna 2019 v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Podrobnější informace o zápisu 
jsou na webových stránkách školy (www.zsmkstr.cz).

Den matematiky rozvíjel také finanční gramotnost  
V. Klazarová, R. Hofírek, D. Mlýnková
Úterý 19. února patřilo na II. stupni naší školy 
matematice. Ráno jsme se my, osmáci a sedmáci, 
přesunuli do auly na zahájení projektu finanční 
gramotnosti v rámci projektu Kapodav. Lektoři 
nám představili projekt, poté jsme se rozdělili do 
skupinek a vybrali si situaci k řešení. Pak jsme se 
přemístili do tříd, kde jsme začali řešit dané situ-
ace. Podle výše výdělku jsme si pořizovali dům, 
auto, jídlo a další věci nezbytné pro život. Také 
jsme počítali měsíční a roční rozpočet rodiny. Na 
konci jsme ostatním prezentovali výsledek naší 
celodenní práce. Získali jsme tak „chechtáky“ (vir-
tuální peníze), za které jsme si mohli koupit odměny ve speciálním obchůdku. Byla to výuka pro 
život. Šesťáci se mezitím věnovali hravé matematice a deváťáci si zkoušeli přijímačky nanečisto.

Podané ruce vedly prevenci                                         D. Mlýnková
V únoru navštívili naši školu lekto-
ři z organizace Podané ruce, která 
dlouhodobě pomáhá závislým na 
alkoholu, drogách, gamblingu apod., 
a kromě toho její lektoři provádí na 
školách preventivní programy. A tak 
si naši čtvrťáci a osmáci povídali 
o závislosti na internetu, především 
na sociálních sítích. Sedmáci rozebí-
rali příběh drogově závislé Moniky 
a na třeťáky čekalo povídání o tabá-
ku. Z hodnocení dětí vyplynulo, že 
programy byly zajímavé, a přinutily 
je o problémech přemýšlet. 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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Okresní hospodářská komora podpořila polytechnickou výchovu           P. Tomeček
V rámci našeho školního vzdělávacího programu u žáků školy roz-
víjíme kromě celé řady gramotností také jejich manuální zručnost, 
kterou vnímáme jako jednu z podstatných oblastí vzdělávání. Nejde 
přitom jen o manuální dovednosti, ale také i o rozvoj technické-
ho vzdělávání a myšlení.  Z důvodu potřeby dále posílit technické 
dovednosti žáků se nám podařilo oslovit Okresní hospodářskou 
komoru v Hodoníně i s jejím ředitelem panem Michalem Švagerkou 
a získat peněžní dar ve výši 5 000 Kč určený na aktivity spojené 
s podporou polytechnické výchovy našich žáků v tomto roce, kte-
rý v březnu předali vedení školy pánové Michal Švagerka a Jiří 
Wagner. 

Pokračovala rekonstrukce odborných učeben    P. Tomeček
V březnu díky projektu spolufinancovanému Ev-
ropskou unií, konkrétně Integrovaným regionálním 
operačním programem, se dále realizovala celková 
oprava tří odborných učeben školy. Cílem projektu 
je zkvalitnění a zatraktivnění výuky prostřednic-
tvím modernizace odborných učeben. V rámci pro-
jektu bude zajištěna také bezbariérová dostupnost 
školy a naplněn standard konektivity. Součástí pro-
jektu je rovněž výsadba menšího množství stromů 
v areálu školy, na níž se spolupodíleli také naši žáci.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020        Blanka Jančíková

Termín zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 je ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 
do 17.00 hodin, náhradní termín je stanoven na čtvrtek 11. dubna 2019 od 14.00 do 15.00 hodin. 
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte, své osobní doklady. Také nezapomeňte zápisní list 
a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, tiskopisy jsou přiloženy k pozvánce.

Košíková
Okresní kolo v košíkové se konalo 
na začátku března v baště tohoto 
sportu, v Kyjově. Naši žáci se za-
sloužili o zisk 3. místa. Hráli Matěj 
Šuráň, Matyáš Hrdý, David Salčák, 
Robert Koštuřík, Dušan Baláž, Lu-
káš Bílek, Petr Otevřel, Lukáš He-
lísek.

Renata Lanová

Základní škola Školní Strážnice 
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Lyžařský výcvik – Karlov pod Pradědem 2019                 Tereza Svrčinová 7. B

Letošní zimní lyžařský výcvik začal nástupem do autobusu u školní tělocvičny. Po klidné cestě 
moravskou krajinou, která byla téměř bez sněhu, jsme nakonec spatřili zasněžené svahy sjez-
dovek v Karlově. Po vybalení věcí na hotelových pokojích jsme nastoupili k základnímu výcviku 
a rozdělení do družstev. Po obědě jsme vyjeli na lanovku nahoru na svah a do večeře jsme se tu 
bavili úspěšnou jízdou na lyžích. Také další dny na svahu pokračovaly ve stejném duchu za do-
hledu instruktorů. Po večeři jsme měli na hotelu každý den jiný program se zábavou pro všechny. 
Poslední den před odjezdem byl večer karneval s diskotékou, na který jsme si připravili rozličné 
masky. Zábava byla úžasná. Škoda, že jsme tady mohli strávit tak málo času, klidně bych tu zůstala 
s ostatními o týden déle.

Myší bál                 Jana Klimková

Jak už sám název napovídá, konalo se ve školní dru-
žině zábavné odpoledne pro naše nejmladší žáky. 
S veselými maskami myší se děti posadily do půl-
kruhu a za kytarového doprovodu p. vychovatelky 
Lenky Plačkové jsme bál zahájili písněmi. Následně 
jsme si recitací, písní a kytarovým sólem připome-
nuli výherce soutěže ŠD má talent. Mezitím, co se 
děvčata za dveřmi připravovala a strojila na módní 
přehlídku, paní vychovatelky provázely děti soutě-
žemi a tanečky s balonky. Vítězné páry odměnily 
sladkostmi. Nescházela ani tombola, na jejímž lo-
sování se děti podílely, a snad nejvíce očekávaná 

ochutnávka sýrů. Díky ochotě a spolupráci rodičů 
jsme měli možnost připravit velkolepou ochutnávku 
jak pro oko, tak pro mlsný jazýček z nejrůznějších 
druhů sýrů: tvrdých, uzených, korbáčků, sýrů s plís-
ní, leerdammer, oříškových delikates... a mohla bych 
pokračovat. Odpoledne jsme zakončili diskotékou.
Tímto všem děkujeme, těšíme se na příští akci např. 
Štrůdlový bál. Celou akci nafotila slečna vychova-
telka Sabina Gazárková a naše momentky můžete 
zhlédnout na webových stránkách školy.
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Charitativní akce              Jan W. Jongepier

Prosincové akce Blešák a Vánoční dílny byly v úterý 5. února zakončeny rozdělením získané částky 
peněz mezi deset žáků.
Vybraní žáci se v ředitelně školy sešli se zástupkyní ředitelky a zástupci Ekotýmu. Zde každý z nich 
přijal příspěvek 1000 Kč na obědy, maturanti pak na přihlášku na vysoké školy. 
Děkujeme všem, kteří se s odhodláním zapojili do naší společné snahy pomoci druhým.

Kraje pro bezpečný internet           Blanka Sadovská

Dne 15. ledna se uskutečnilo krajské kolo Kvízu 
plus, soutěže zaměřené na internetovou bezpeč-
nost. Soutěž je realizována v rámci projektu Kra-
je pro bezpečný internet. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost 
o rizicích internetu a možnostech prevence a po-
moci. Vzhledem k tomu, že na Purkyňově gymná-
ziu klademe silný důraz na osvětu žáků v oblasti 
bezpečnosti na internetu a orientaci v kyberpro-
storu, naše škola se do soutěže zapojila. 
Do krajského kola postoupili tři finalisté, kteří 
nás excelentně reprezentovali. Diana Cintulová 
obsadila první místo a postupuje do celostátního 
finále v Praze. Žáci Tomáš Knotek a Jakub Srub-
jan obsadili druhé a čtvrté místo. Gratulujeme!

Elektronová mikroskopie                   David Novák

Ve čtvrtek 7. března jsme se my, vybraní studenti ze septimy a 3.  A, vydali pod vlajkou  Blanky 
Sadovské do Brna na exkurzi do Středoevropského technologického institutu CEITEC VUT, který 
otevřel své prostory veřejnosti v rámci akce Dny elektronové mikroskopie v Brně. 
Zúčastnili jsme se krátké přednášky prof. Jiřího Spousty o tom, jak elektronový mikroskop fungu-

je a proč je k jeho provozu nezbytně nutná 
speciální čistá laboratoř, ve které se nevy-
skytují téměř žádné prachové částice. Poté 
nám byly ukázány zajímavé pokusy s mag-
nety a tekutým dusíkem – aneb už jste ně-
kdy rozbili živou růži kladívkem na střepy, 
jakoby byla ze skla? Nakonec nám ukázali 
i výše zmiňované čisté laboratoře – spousty 
komplikovaných přístrojů, laserů a mikro-
skopů. Některé z nich potřebují ke svému 
provozu vakuum či dokonce teploty nižší 
než -270 °C. 
Po skončení exkurze jsme se všichni ve 
Vaňkovce výborně najedli a nejbližší vlak 
nás odvezl zpět do Strážnice.

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Studenti oboru interiérová tvorba Střední školy Strážnice na veletrhu v Brně
Pro studenty interiérové tvorby je vždy zajímavé vidět tvorbu svých vrstevníků z jiných odborných 
škol s podobným zaměřením, ale i produkty výrobců nábytku. To vše jsme na letošním veletrhu 
nábytku Mobitex v Brně zhlédli. Na stánku firmy Polstrin, která vyrábí kvalitní český čalouněný ná-
bytek, jsme se dozvěděli i něco z historie firmy a setkali se 
se synem majitele, který nám velmi fundovaně vysvětlil, jak 
probíhá výroba, jaké používají materiály i jak spolupracují 
s významnými designéry. Zaujal nás také stánek Truhlářství 
Šumperk, kde nám nadšení majitelé vyprávěli o tradičních 
postupech, které při výrobě svého nábytku využívají. Na dal-
ším stánku jsme se seznámili s LED svítidly, jejich specifiky  
a vývojem této perspektivní technologie. 
Veletrh nás velmi obohatil i svou výstavou studentských 
prací studentů středních i vysokých škol se zaměřením na 
design a interiér. Určitě to pro nás byla velká inspirace a po-
vzbuzení do naší interiérové tvorby a navrhování.

Kateřina Špringlová

Žáci grafického designu Střední školy Strážnice na exkurzi v tiskárně 
Koncem února jsme s žáky třetího ročníku grafického designu Střední školy Strážnice navštívili tis-
kárnu Lelka v Dolních Bojanovicích. Kvalitně graficky zpracovat tiskovinu předpokládá znát dobře 

také technologii polygrafické výroby. Nahlédnout 
v reálu do výrobního procesu nám ochotně umož-
nili právě v Dolních Bojanovicích. Ofset, flexografie 
a digitální tisk jsou technologie, se kterými se při 
realizaci svých grafických prací budou žáci ve své 
budoucí praxi bezpochyby setkávat. Exkurze v tis-
kárně jim rozšířila úhel pohledu na úzké propojení 
technologie výroby s výtvarnou prací grafického 
designéra. Při této příležitosti jsme navštívili Ga-
lerii výtvarného umění v Hodoníně, kde právě pro-
bíhala výstava české významné malířky a grafičky 
Zdenky Braunerové. Součástí výstavy byly nejenom 
její díla, ale také umělců, kteří ovlivnili její tvorbu 
i soukromý život. Na závěr jsme podpořili naše žač-

ky Eriku Zychovou a Markétu Žochovou a v Městské knihovně v Hodoníně navštívili jejich výstavu, 
kterou prezentovaly svoji společnou práci na komiksu.

Kateřina Lesovská

FabLab Experience na Střední škole Strážnice 
Střední škola Strážnice byla vybrána do pilotního programu projektu FabLab Experience. Kamion 
FabLab Experience zaparkuje v prostorách areálu naší školy ve dnech 
23. a 24. 4. 2019. Návěs se po zaparkování promění v dílnu plnou 
moderních výrobních strojů: CNC frézka, laserová řezačka a gravírka, 

Střední škola Strážnice
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3D tiskárna, řezací plotr a termolis, elektronový mikroskop, kooperativní robot. Program FabLab 
je rozdělený do tří částí:
1. Tour – organizované prohlídky FabLab Experience s výkladem, jaký stroj k čemu slouží, jak 

funguje a co lze vyrobit. Prohlídky jsou určeny pro žáky naší školy a žáky 8. a 9. tříd okolních 
základních škol.

2. Školení – v odpoledních hodinách proběhnou tři 
samostatná školení na jednotlivé stroje, kdy budou 
zájemci seznámeni, jak stroj funguje, jak se s ním 
zachází, a na památku si něco vyrobí.

3. Individuální seminář či přednáška (v čase od 18.30).
Termíny a témata odpoledních školení a večerního se-
mináře budeme aktualizovat na internetových strán-
kách a  facebookovém profilu školy. Veškeré informace 
a rezervace na školení a semináře u Lenky Příborské 
na telefonním čísle 725 501 927 nebo emailové adrese: 
priborska.lenka@stredniskolastraznice.cz

Sport
Ze stolního tenisu
Strážnice pokračuje v omlazování kádrů
O úspěších naší mládeže na republikové úrovni v kategoriích mladších, starších žáků a dorostu jsme 
už několikrát psali. Jindra a Radim Morávek v letošním roce pravidelně vozí medaile z republikového 
turnajového okruhu nebo se umisťují v top 8, Jarda Grabovský přivezl první 2 zlata z republiky z Li-
berce, Ondra Jamný již taky ochutnal, jak se stojí na bedně s bronzem ve čtyřhře s Jardou Grabov-
ským v Havířově a bojuje o top 40 pro příští ročník v mladších žácích, Eda Orel bojuje s nejlepšími 
v top 40 starších žáků a spolu s Martinem Burešem nedávno vyhráli krajské přebory starších žáků 
ve čtyřhře. V krajských turnajích patří Strážnici 3. příčka klubů na základě turnajových výsledků za 
Brnem a Hodonínem. Mimo tuto část sezony hrají naši mládežníci i soutěže dospělých a letos si svými 
výkony řekli o základní sestavy vyšších soutěží, které si letos díky velké marodce mohli vyzkoušet, 
protože si nevedli vůbec špatně.
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MUŽI A – 3. LIGA
Po loňském postupu do 3. ligy se Strážnice pokusila soutěž udržet, ale díky celoročním problémům se 
sestavou, kdy z družstva postupně vypadl Mira Kubina (dlouhodobé zranění), Michal Prokeš (práce 
v zahraničí) a k tomu jednička týmu Radim Morávek občas hostoval na střídavý start za Ostravu, ve 
2. lize v kombinaci vysokého počtu sestupujících týmů v letošním roce (3+1 tým baráž) se tento cíl 
nepovedlo splnit. Proto jsme se rozhodli zařadit na soupisku dalšího z klanu Morávků Jindru, který 
si už ve 12 letech okusil start ve 3. lize a nevedl si špatně. Zaznamenal i několik vyrovnaných zápasů 
a nakonec i 1. výhru ve 3. lize s Markem Vybíralem, který patří do špičky soutěže. Po neuvěřitelně 
krátké pingpongové kariéře, kdy ještě před pár lety hrál hokej, se po svých prvních 3 soutěžních 
sezonách podíval do 3. ligy i Radek Frolek a ve svých 23 letech zaznamenal i on první výhru, což je 
z pohledu stolně tenisového života neuvěřitelné. Lídrem týmu byl Radim Morávek, který si vede vý-
borně i ve 2. lize v Ostravě, se kterou hraje o 2. místo a s úspěšností 60 % patří i tam k oporám týmu.
I přes 3 výhry a 2 remízy v sezoně bude další sběr zkušeností těchto hráčů pokračovat v divizi a u Ra-
dima ve vyšší soutěži. Bohužel pravděpodobně již za jiné barvy.
MUŽI B – KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.
Za výrazného přispění i některých hráčů z áčka se Strážnice B pohybovala v klidném středu tabulky 
a proto se mohl postupně zapracovat do sestavy i Jindra Morávek, který překvapil všechny včetně 
svého trenéra a otce, který nevěřil, že se jeho úspěšnost v této sezoně dostane nad 1 až 2 body v zá-
pase. Dnes patří do top 10 hráčů soutěže s úspěšností 66 %. Dalším žákem, který začíná sbírat body 
je Eda Orel, který se pohybuje na hranici 25 %, což na první půlrok v toto soutěži není špatné, protož 
ještě minulý rok hrával o 2 soutěže níže. 
MUŽI C – KRAJSKÁ SOUTĚŽ II.
Pozice Strážnice v této soutěži byla složitá a od začátku sezony bojovala o udržení. Navíc díky posunu 
mladších hráčů z okresu do kraje se nevědělo, jak se poperou s touto změnou. Ke zkušeným hráčům 
základu se tak přidal Jindra Morávek – úspěšnost 68 %, Eda Orel 45 %, Martin Bureš 43 %, poslední 
kola 11letý Jarda Grabovský 36 % a Ondra Pukl 17 %. Všichni bodovali víc, než se čekalo a řekli si 
o základ pro příští rok. Díky tomuto úspěšnému zařazení mladých se i C tým udržel a doufáme, že tyto 
jména za pár let uvidíme hrát o postup třeba z divize zpět do ligových soutěží.  

OKRESNÍ SOUTĚŽE – MUŽI D, E, F  … A  NEUVĚŘITELNÝ ZDENĚK BŘESKÝ
Díky posunu starších žáků do krajských soutěží se tak uvolnilo místo pro další omladinu, která čeká 
na šance v okresních soutěžích. Další skupina cca 15 hráčů se začíná prát o svá místa v klubu. 
Abychom nemluvili jen o mladých, musím vyzdvihnout i jeden velký vzor pro mladé. Jak to tak bývá, 
i náš klub má svého navrátilce, legendu. Je jím i Zdeněk Břeský, který se vrátil k aktivnímu hraní 
a pravidelně nastupuje ve svých 74 letech za E tým, který se letos pral o postup do okresního přeboru. 
Se svými 55 % patřil k oporám týmu a v posledních letech brázdí i veteránský republikový okruh 
s vidinou účasti na MS. Z jeho tréninkového přístupu by si měl něco vzít k srdci každý mladý hráč, 
který se rozhodl hrát stolní tenis, protože může vidět, že se tento sport dá hrát i do vysokého věku 
a nikdy není pozdě znovu začít. 

ANI TRENÉŘINA NENÍ PERPETUUM MOBILE
Přes všechna pozitiva musím ale zmínit i jeden, asi pro většinu veřejnosti, neviditelný problém. Bude-
me se asi opakovat, ale prakticky všechny sportovní úspěchy nemůžou přijít, když se těmto talentům 
někdo nevěnuje. Bohužel tyto výsledky a myslím, že se nemýlím, když řeknu, že i výsledky práce ve 
fotbale, tenise a jiných sportech ve Strážnici nebo kdekoliv v republice, jsou většinou postaveny na 
nadšení trenérů, rodičů a dalších přátel sportu. Možná je na čase se zamyslet nad nastavením fungu-
jícího systému práce s mládeží, který bude schopen oslovit nejen rodiče, ale i lidi, kteří nejsou ochotni 
prakticky trávit veškerý volný čas na hale, hřišti nebo tenise a doslova se piplat s těmi nejmenšími. 
Pokud by dokázal tento systém tyto lidi oslovit a jejich, v dnešní době velmi populární životní postoj, 
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věnovat se jen sobě a svým aktivitám, změnit, možná bychom měli více Ledeckých, Sáblíkových 
nebo šikovných fotbalistů. Jinými slovy řečeno, i když budou sportoviště v provozu, neznamená to, 
že nebudou za nějaký čas poloprázdná, protože v dnešní době podobných nadšenců, které ještě dnes 
můžeme ve Strážnici vidět, ve skutečnosti ubývá, což je smutný i celorepublikový trend. Proto rádi 
přivítáme do našeho klubu kohokoliv, kdo by chtěl pomoci s prací s novými talenty.

Za stolní tenis Petr Jamný

Šachová Jiskra dál válí v kraji!
Šachisté Jiskry Strážnice 
mají za sebou druhou se-
zonu v krajském přeboru, 
která byla ještě úspěšněj-
ší, než ta nováčkovská. Ve 
svém druhém ročníku se 
totiž Jiskra umístila na tře-
tím místě, pouze o skóre 
za druhou Bystrcí a pouhé 
tři body za suverénním ví-
tězem soutěže z Jundrova, 
viz tabulka:
Přitom vstup do sezo-
ny strážnickým šachis-
tům nevyšel, když hned 
v prvním kole těsně padli 
na půdě favorizovaného 
Kyjova. Tu však odčinili 
následnou přesvědčivou 
výhrou nad týmem Vace-
novic a chystali se na pět utkání v řadě proti soupeřům z krajského města. Brněnský šach je na velmi 
dobré úrovni a každý soupeř z Brna je nevyzpytatelný a silný. O to větší váhu má fakt, že Jiskra ani 
s jedním brněnským rivalem neprohrála a jediné body ztratila za remízu na půdě lídra soutěže! Mezi 
těmito výsledky je dokonce výhra v Bystrci, která ještě v minulé sezoně hrála vyšší soutěž! A tak 
první – a nakonec – poslední zkrat přišel až v 8. kole v Hustopečích. Ačkoliv mluvit o zkratu je možná 
přehnané vzhledem k tomu, že náš tým odjel na zápas ve značně zdecimované sestavě a bez mnoha 
opor. Tato vysoká porážka však už nemohla nic změnit na tom, že sezona 2018/2019 byla pro ša-
chisty Strážnice nadmíru úspěšná. Její zakončení proběhlo v přátelském duchu při domácím utkání 
s beznadějně posledními Bučovicemi, které Jiskra přesvědčivě ovládla a o jednu příčku vylepšila své 
postavení z minulého ročníku. Třetím místem jsme si samozřejmě zajistili příslušnost v krajském pře-
boru i pro příští sezonu, ve které se pokusíme navázat na dobré výkony z té právě skončené.
Výsledky Jiskry Strážnice v sezoně 2018/2019:
Sokol Kyjov – Jiskra Strážnice 4,5 : 3,5
Jiskra Strážnice – Kvasaco Vacenovice 5 : 3
Bystrc Oilers – Jiskra Strážnice 3,5 : 4,5
Jiskra Strážnice – Univerzita Brno B 6 : 2
Lokomotiva Brno D – Jiskra Strážnice 2,5 : 5,5
Jezdci Jundrov C – Jiskra Strážnice 4 : 4
Jiskra Strážnice – Duras BVK Královo Pole C 5,5 : 2,5
Agrotec Hustopeče B – Jiskra Strážnice 7 : 1
Jiskra Strážnice – Klub šachistů Bučovice 5,5 : 2,5



4/201928

Co se týče jednotlivců, tak za zmínku stojí především skvělý počin mladé strážnické naděje – 
Jakuba Šuráně, který v průběhu sezony prokázal své kvality a kosil jednoho soupeře za druhým. 
V devíti partiích ztratil pouze 1,5 bodu za jednu remízu a jednu porážku a s úspěšností 83 % se 
stal nejlepším hráčem Jiskry v tomto ročníku! Jiskra se již tradičně mimo svých hráčů spoléhala 
také na své hosty, z nichž byli hned tři slovenští šachisté, dále tři hráči Podlužanu Prušánky, s je-
hož vedením máme dlouhodobě dobré vztahy. Nutno podotknout, že bez našich hostů bychom 
stěží udrželi krajskou příslušnost, viz tabulka úspěšnosti jednotlivých hráčů:

Strážnický šach si v minulosti vydobyl velké jméno a je dobře, že současná Jiskra je schopná do-
stát této pověsti. Nicméně jedním dechem musím dodat, že bez mládeže je tento stav dlouhodobě 
neudržitelný, proto bude potřeba v blízké budoucnosti zapracovat na tréninku dětí a mladých 
šachistů, protože to je místo, kde nás v současné době nejvíc „tlačí bota“.
Závěrem chci poděkovat všem šachistům Jiskry za příkladnou reprezentaci klubu v minulém 
ročníku a popřát jim do dalších let hodně zdraví, vitality a skvělých (nejen) šachových tahů! 
Rovněž děkujeme za finanční podporu spolku TJ Jiskra Strážnice z. s. a Městskému úřadu ve 
Strážnici!
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Kultura ve městě

T. J. Sokol Strážnice
Opět po roce hodnotila T. J. Sokol Strážnice svou činnost na valné hromadě jednoty. Přivítali jsme 
i milé hosty – starostku města R. Smutnou, místostarostu města W. Bartoše a členku předsednictva 
župy Slovácké J. Poňuchálkovou.
Těší nás, že si na naši schůzi našli chvilku času i občané našeho města – nejen sportovně založení .
Cvičitelé a trenéři přednesli zprávy o činnosti jednotlivých sportovních a cvičebních oddílů, byli jsme 
seznámeni s činností jednoty v roce 2018 a s plánem činnosti na letošní rok, dále byla přednesena 
zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise. Po projevech představitelů města a krátké diskusi 
zvolili členové jednoty nový výbor T. J. Sokol Strážnice, který jednotu povede v dalších třech letech.

Vojtěch Studénka – starosta T. J. Sokol Strážnice

Národní ústav lidové kultury
Fašanky, fašanky, Velká noc ide
Národní ústav lidové kultury Vás zve 
na první letošní program ve skanzenu, 
zaměřený na tradiční fašankové a veli-
konoční zvyky ze Slovácka. Těšit se mů-
žete na „fašančáry“, masopustní masky 
a koblížky. Tetičky povypráví, jak to 
„indá“ bylo v postní dobu a co se během 
půstu ne/jedlo. Z velikonočních příprav 
a zvyků uvidíte zdobení kraslic různými 
technikami, barvení vajíček přírodními 
barvivy, pletení pomlázky aj. K jarnímu 
období patří také výroba vrbových píš-

ťalek, příprava na nový hospodářský 
rok nebo zpracování jarních bylinek.
Nebude chybět ani velikonoční jar-
mark a dětské dílničky.
V sobotu bude probíhat již VII. roč-
ník Soutěže o nejlepší slovácký uzený 
bok. Program obohatí folklorní sou-
bory Kuželovjan z Kuželova, Světlo-
van z Bojkovic a dětské soubory Jara-
báček z Drnholce a Pentlička z Boršic.

Na Vaši návštěvu se těší 
zaměstnanci NÚLK
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Městské muzeum
Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici  

ve spolupráci  
se Základní školou M. Kudeříkové 

zvou širokou veřejnost na přednášku 
 

„450 let nejstarší mapy Moravy. 
Císařský matematik a lékař 
Fabricius a jeho předchůdci“ 

 
Přednášející: Dalibor Kuda 

Včetně originálního překvapení. 
 

Přednáška se uskuteční  
ve čtvrtek 25. 4. 2019 

začátek v 19 hodin 
v ZŠ M. Kudeříkové Strážnice  

v aule v budově 1. stupně  
(vstup hlavním vchodem z Piaristického náměstí). 

Vstupné dobrovolné

Výstavy v muzeu 
Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici Vás srdečně zve na návštěvu  městského muzea, kde 
jsme pro Vás připravili hned několik nových výstav. 
Ve výstavních místnostech v přízemí muzea můžete zhlédnout dvě výstavy současně.
 
14. 4.–26. 5. 2019 
Výstava  krojovaných panenek 
výstava zapůjčena z Masaryko-
va muzea Hodonín a Vlastivěd-
ného muzea Kyjov
 
14. 4.–26. 5. 2019 
Výstava paličkování
z umělecké tvorby Marie Horné 
ze Strážnice 
 
Další výstavu můžete zhlédnout 
v podzemí muzea: 
 
7. 4.–31. 10. 2019
Napijme sa, ale z čeho? 
unikátní  výstava  štamprlí ze 
soukromé  sbírky Milana Haná-
ka ze Strážnice
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Na Stage!
Kulturní dům Strážničan ve Strážnici

Milé překvapení přišlo ze ZUŠ a KD Strážničan
Dne 8. března se ve strážnickém Green baru konalo vystoupení dětí ze ZUŠ s názvem Na Stage. 
K našemu překvapení se organizátoři rozhodli, že výtěžek ze vstupného darují našim dětem a do 
Domůvku přinesli krásných 3 000 Kč. Srdečně děkujeme kulturnímu domu Strážničan a Jarosla-
vu Cvekovi s kolektivem učitelů ZUŠ Strážnice za příspěvek, který rádi využijeme na zájmovou 
činnost našich dětí.                                      Olga Lysá

Ke strážnickému Green Baru téměř neodmyslitelně pa-
třila skvělá akce Exhibice v muzice. V současnosti však 
našla své místo v sousední Tvarožné Lhotě. To vedlo 
zástupce KD a ZUŠ Strážnice k myšlence uspořádat ob-
dobnou akci, ale pro dětské muzikanty. Stalo se a po-
dařilo se. Atmosféra byla příjemná a uvolněná. Děti se 
prezentovaly žánrem dle svého výběru, ve volných hu-
debních uskupeních i sólově. Jejich výkony byly milým 
překvapením, a to i pro jejich učitele. Pro zájem všech 
zúčastněných se akce znovu uskuteční 31. 5. 2019. 
Těšíme se!         Olga Floriánová



Radostí ke zdraví 2019           Foto Rostislava Svobodová
Sobota byla plná radosti ze zdraví, děkuji Vám všem, kteří jste přišli a strávili 
s námi příjemný den. Je nám ctí, že jsme v kulturním domě mohli přivítat spoustu 
skvělých hostů. Děkujeme! Přednášky a besedy: Kateřina Cajthamlová (Praha), Adé-
la Vinczeová (Bratislava), Michal Holaza (Skalica). Cvičení: Lenka Velínská (Brno), Alžběta Chro-
mečková (Strážnice), Michal Holaza (Skalica). Zdravá jídelna a Cukrárna bez výčitek: VegeBistro 
(Uherské Hradiště), Blanka a Miluška (Strážnice). Program pro děti: Dům dětí a mládeže (Strážnice) 
a Markéta Boťánková (Strážnice). Masáže: Marek Valachovič (Bratislava). Koutek na hlídání dětí: 
knihovnice. Doprovodný program: měření těla – MH training center Skalica, Zelený koutek Stráž-
nice, Biorezonance, Essens, Duolife, Zdravé stravování, Koloběžky kostka + Moravian Walking, 
Děkuji také všem kolegům z kulturního domu Strážničan.       Gabriela Dobišová
PODĚKOVÁNÍ. S nápadem na tuto skvělou akci přišla, a jako autorka a organizátorka ji také šest 
let vždy na vysoké úrovni připravovala, GABRIELA DOBIŠOVÁ. Ta letošní akce byla opět vynikající 
a pro naši kolegyni, vzhledem k tomu, že ze své pozice programové pracovnice kulturního domu 
odchází, poslední. Patří ji, a nejen za tento festival zdraví, velké poděkování!       Olga Floriánová
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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!

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



4/2019 35

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.     O. F.

POZOR, ZMĚNA OBSAZENÍ! Z vážných důvodů nám byla oznámena změna  
obsazení, kdy roli Pavla Lišky bude alternovat Michal Dalecký. Omlouváme se! 
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 zís-
kal svůj domov. Zcela nový příběh s sebou nese nové obsazení: Dottore Michal Dalecký, Lélio 
Marek Daniel, Flávia Tatiana Vilhelmová / Gabriela Štefanová, Francescina Andrea Marečko-
vá / Gabriela Štefanová, Pedrolíno Tomáš Milostný / Saša Stankov, Pantalone Roman Slovák.
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20. výročí FS Demižón
„Tož tak, chlapci…“
Tož tak, přátelé, co Vám budeme vykládat?! V letošním 
roce tomu bude již 20 let, co se ve Strážnici zrodil fol-
klorní soubor Demižón. Naše cesta od „dětství“ přes „fol-
klorní pubertu“ až k „dospělosti“, od –nácti k –ceti, byla 
dlouhá a zároveň krátká. Někteří po ní šli celých dvacet 
let, jiní jen pár měsíců. Byla to cesta veselá, ale občas 
i smutná a tragická. Vtipné historky z tanečního par-
ketu, zákulisí a zkoušek střídalo rozčarování, nenadálé 
problémy a v loňském roce i jedna nečekaná a zarmucu-
jící ztráta. Především ale tato cesta, na kterou začínáme 
s láskou a mladickou nostalgií vzpomínat, byla NAŠE. 
A o to „naše“ bychom se s Vámi rádi podělili slavnostním 
programem vytvořeným k 20. jubileu souboru, který se uskuteční 27. dubna v KD Strážničan 
v 19.30 (předprodej vstupenek od 1. dubna v KD).
Dámy, páni, děvčata a chlapci, všichni jste srdečně zváni!                        FS Demižón

Dustin Arbuckle
V neděli 28. dubna bude strážnické podium prostorem pro známou americkou hudební hvězdu. 
Dustin Arbuckle je skvělý hráč na foukací harmoniku a velmi zajímavý zpěvák. Jeho muzika má 
z pohledu žánru široký přesah, rozmanité a pestré fusion určitě nebude nikoho nudit, poněvadž 
při poslechu se divák chvilku ocitá v oblasti blues a soulu, poté v country, aby nakonec na sebe 
nechal působit i  jazzové sekvence. Dustin sám o sobě tvrdí, že vychází z tradiční americké 
hudby středozápadních kořenů v duchu Charleyho Pattona. Americká media to psala podobně 
v tom smyslu, že fanoušci na jeho koncertech uslyší evoluci v nové hudbě, ale s nohama pevně 
usazenýma v bluesových základech tak, jak je všichni známe. Tak se těšme na další světovou 
hudební ochutnávku ve Strážnici, tentokrát ve stylu blues fusion.       Walter Bartoš
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Kulturní dům Strážničan se 
snaží nabídnout programy 
pro zájemce o různé žánry, 
i když mohou být tzv. men-
šinové. Domníváme se, že by 
v naší nabídce neměla chybět 
ani klasická muzika. Zážitek 
z ní jistě dokáže umocnit krás-
né prostředí. To bezpochy-
by nabízí i magický prostor 
strážnické synagogy. Již v mi-
nulém roce se zde uskutečnil 
první z naší nabídky koncertů, 
který prezentoval židovskou 
i moravskou muziku. Obrov-
ský zájem o něj byl milým pře-
kvapením. Věříme, že koncert 
vynikajícího tělesa Collegium 
Classic bude obdobně hodnot-
ným zážitkem. Vstupné bude 
dobrovolné. 

Olga Floriánová
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Tak jako každoročně i v letošním roce kulturní dům Strážničan s podporou města Strážnice 
připravuje představení do krásného přírodního prostředí strážnického zámeckého parku,  are-
álu letního kina. Do Strážnice se nám podařilo získat v současnosti velice populární, navštěvo-
vaný a medializovaný muzikál Freddie z produkce Divadla Radka Brzobohatého. Nastudovaný 
byl k poctě vzniku kapely Queen s legendárním zpěvákem Freddiem Mercurym. Odbornými 
kritikami i veřejností je velmi vysoce hodnocený, především díky vynikajícím hudebním výko-
nům revivalové kapely Queenie. Těšit se však můžete i na výborné taneční a herecké výkony. 
Předprodej vstupenek, i on-line, je zahájen.      Olga Floriánová
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Městská knihovna ve Strážnici byla vyhodnocena jako nejaktivnější knihovna okresu Hodonín 
roku 2018! Je to ocenění pro naše knihovnice, Hanu Somrovou a Alenu Brhelovou, které vymýš-
lejí a realizují pro čtenáře množství 
zajímavých akcí, aktivit, programů.
Ať už jsou to besedy s významný-
mi spisovateli a autory knížek (těšit 
se například můžeme v květnu na 
setkání s populárním Vlastimilem 
Vondruškou), cestopisné či jiné 
poutavé přednášky, patří sem zná-
má a dětmi hojně navštěvovaná 
Noc s Andersenem, velmi oblíbené 
jsou Hrátky s pamětí, které přináší 
prospěch nejen našim seniorům, 
nedávno to byla dokonce prezenta-
ce strážnického modrotisku, včet-
ně módní přehlídky, pravidelně se 
konají zábavné akce pro děti, jako 
např. Rej květin a mnohé, mnohé 
další. 
Toto množství organizovaných programů je o to obdivuhodnější, že podmínky v naší knihovně 
nejsou zrovna ideální a knihovna čeká na rekonstrukci a modernizaci. Tím víc si práce knihovnic 
vážíme, z ocenění se těšíme a GRATULUJEME!            Olga Floriánová

Městská knihovna při KD Strážničan
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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

PÁ 26.4. Green club – The.Switch tour Btfl15y, Sunset Trail + support/Strážnice 20.00
Pořádá Martin Ráček, vstupné 180 Kč

PÁ 26.4. synagoga – vernisáž VÝSTAVY OBRAZŮ VÝTVARNÍKA VÁCLAVA VACULOVIČE 17.00
Výstava bude probíhat od 27. 4. do 8. 5. 2019 (14.00–18.00 hodin)

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

NE 28. 4. KD – DUSTIN ARBUCLE + Walters&friends 18.00
Koncert skvělého amerického bluesového harmonikáře a zpěváka.
Vstupné 150 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

ST 1. 5.  přístav – OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU 14.00
pobaví Vás Ivo Jahelka + Miroslav Paleček, hudební skupina NIC VÍC a budou 
připraveny soutěže pro děti a plavby lodí. Vstup zdarma 

PÁ 3. 5. synagoga – CESTA DO IZRAELE přednáška Daniely Šafránkové a Jiřího Šumbery 19.00 
Součástí bude ochutnávka typických židovských pokrmů

NE 12.5. synagoga – KONCERTY V SYNAGOZE 15.30
Zahraje komorní soubor COLLEGIUM CLASSIC z Uherského Brodu, vstupné dobrovolné

ST 15.5. KD – RICHARD III. Divadlo v Celetné, spolek Kašpar 19.30
Legendární představení W. Shakespeara v hlavní roli s Janem Potměšilem, dále hrají: 
Milena Steinmasslová, Eva Elsnerová, Monika Zoubková, františek Kreuzmann, Marek 
Němec, Miloslav tichý, Tomáš Stolařík, Daniel Ondráček, Štěpán Coufal, Petr Vobeckým, 
Pavel Lagner. Vstupné 330 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

ÚT 28.5. přísálí KD – VLASTIMIL VONDRUŠKA – beseda se známým spisovatelem 18.00
Setkání se spisovatelem a literárním historikem není klasickou besedou, ale talk show, 
ve které se snaží zábavně vyprávět o své literární tvorbě a životě našich předků.
Vstupné 70 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

PÁ 31.5. Green club – NA STAGE 2 19.00
Klubový koncert žáků a učitelů ZUŠ Strážnice a všech, kteří si chtějí zahrát 
a zaimprovizovat před publikem. 

Kulturní přehled na duben a květen 2019
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Green bar
The.Switch
Náš debut v podobě desky Beautiful slaví letos 15 let od vydání!
Uctíme ho výjimečným tour, na kterém odehrajeme celou desku, tak jak ji znáte z CD. Zazní i věci, 
které live snad nikdy nezazněly, jako např. Blackrose, Solaris ale i obvyklé hitovky jako Akvárko, 
Hlava Zero, Hon na mě, Loveina a také eponymní Beautiful. Jako host nás doprovodí čím dál tím 
skvělejší Sunset Trail z Olomouce! Mediálním partnerem BTFL15YRS tour je časopis Fakker.

HLEDÁME BYT  K PRONÁJMU. 
DĚKUJEME ZA NABÍDKY.

 TEL. 607 706 190

Inzerce

Česká křesťanská akademie ve Strážnici Vás zve na další debatu:
GLOBÁLNÍ VÝZVY SOUČASNOSTI 

– POHLEDEM ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Host: Michal Broža, ředitel kanceláře OSN v České republice

Ve Strážnici na radnici, 12. 4. 2019 od 19.15
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PRONAJMU 
BYT 3+1 (71m2) 
se sklepem v 6. patře 

s výtahem 
v ul. Kovářská 
ve Strážnici. 

Volný od dubna 2019. 
Tel.: 736 488 777

PRODÁM 
různé části 

strážnického 
dětského, dámského 

a pánského kroje. 

Informace na 
tel. 736 631 535 

navečer nebo sms.
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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

Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890

přijme od 1. 9. 2019
učitele s odbornou kvalifikací pro výuku předmětu

MATEMATIKA
Informace na tel.: 518 307 361, 518 307 362

E-mail: info@stredniskolastraznice.cz
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Radostí ke zdraví 2019           Foto Rostislava Svobodová


