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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/15 poděkování Sjednocené organizace nevi-
domých a krátkozrakých ČR, z. s. za poskytnutý 
finanční dar,
1/16 přehled smluvních vztahů a přehled čin-
ností souvisejících s provozem v areálu přísta-
viště na Baťově kanálu.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/67 užití znaku města Strážnice na zákla-
dě žádosti Českého zahrádkářského sva-
zu ZO Petrov v souladu s § 34a zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích. Znak města bude uží-
ván pro potřeby propagace akce regionálního 
významu – Dne vinařů, která se uskuteční v ter-
mínu 3. 8. 2019 v petrovských Plžích,
2/68 zveřejnění záměru pronájmu plochy 
v majetku města Strážnice, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 1, v k. ú. Strážnice na Moravě, ul. 
Smetanova, a to části poz. parc. č. 478/1 ostatní 
plocha o vým. 15 m² dle žádosti •••, trvale by-
tem •••, Strážnice,
2/69 zveřejnění záměru výpůjčky plochy v are-
álu přístaviště Strážnice na „Baťově kanálu“ – 
části pozemku parc. č. 1935/1 v k. ú. Strážnice 
na Moravě zapsaného na LV č. 1, pro vlastníka 
město Strážnice – o rozloze 10 m × 10 m, plochy 
označené jako „A“, do výpůjčky podnikatelským 
subjektům, které mají vztah k vodní dopravě na 
Baťově kanálu, za účelem provozování zaříze-
ní v oblasti cestovního ruchu. Doba výpůjčky 
bude sjednána na dobu určitou, a to ode dne 
uzavření smlouvy do 31. 10. 2019. Zájemci 
musí v rámci své nabídky podrobně představit, 
jakým způsobem mají v plánu využít předmět-
nou část pozemku ( jaké služby chtějí nabídnout 
návštěvníkům této lokality). Na označeném 
pozemku nelze umisťovat trvalé stavby. Ke zve-
řejněnému záměru se mohou případní zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky ve lhůtě do  
8. 4. 2019,
2/70 předloženou dohodu o ukončení nájmu 
bytu č. 1 v domě  •••, na základě níž bude ke 
dni 31. 3. 2019 ukončen nájemní vztah mezi 

městem Strážnice a •••,
2/71 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030049350/001 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, na základě níž je 
v rámci stavby „Strážnice, rozš. kNN, Stracho-
ta K/2012/17“  vydán souhlas města Stráž-
nice s vybudováním nové přípojky NN na 
pozemku města Strážnice p. č. 2012/4 k ob-
jektu novostavby RD umístěného na pozemku  
p. č. 2012/17 v ulici Janáčkova ve Strážnici, to 
vše v katastrálním území Strážnice na Mora-
vě, a to mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., 
jako budoucím oprávněným z věcného břeme-
ne, a městem Strážnice, jako budoucím povin-
ným z věcného břemene. Dále schvaluje podpis 
předložené grafické situace, na základě něhož je 
vydán dle § 184a stavebního zákona souhlas 
města Strážnice, jakožto vlastníka pozemku  
p. č. 2012/4, s vybudováním nové přípojky NN 
na pozemku města Strážnice p. č. 2012/4 k ob-
jektu novostavby RD umístěného na pozemku 
p. č. 2012/17 v ulici Janáčkova ve Strážnici, to 
vše v rámci akce „Strážnice, rozš. kNN, Stracho-
ta K/2012/17“,
2/72 uzavření předložené smlouvy  
č. 1040014496/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene, na základě níž je 
v rámci stavby „Strážnice, Rumunská, obnova 
kNN“ vydán souhlas města Strážnice s ob-
novou stávajícího vedení NN v ul. Rumunská 
ve Strážnici na pozemcích města Strážnice,  
p. č. 2663/1, 2664, 2502/1, 2502/8, 2502/9, 
2502/10, 2502/11, 2502/12, 250213, 2502/14, 
2603, to vše v k. ú. Strážnice na Mor., a to mezi 
organizacemi E.ON Distribuce, a. s., jako budou-
cím oprávněným z věcného břemene, a městem 
Strážnice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene, a dále schvaluje podpis předložené 
grafické situace, na základě jíž je vydán dle  
§ 184a stavebního zákona souhlas města Stráž-
nice, jakožto vlastníka pozemků p. č. 2663/1, 
2664, 2502/1, 2502/8, 2502/9, 2502/10, 
2502/11, 2502/12, 250213, 2502/14, 2603 
s obnovou stávajícího vedení NN v ul. Rumun-
ská ve Strážnici, to vše v rámci akce „Strážnice, 
Rumunská, obnova kNN“,

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 18. 3. 2019
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2/73 podání žádosti o dotaci z operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020, prioritní 
osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, spe-
cifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, 
v rámci 2. výzvy MAS Strážnicko – realizace 
ÚSES, to na akci „Zakládání prvků ÚSES v k. ú. 
Strážnice na Moravě, výsadba biokoridoru LBK 
24 U Cesty“,
2/74 1. převedení výsledku hospodaření za rok 
2018 příspěvkové organizace Základní škola 
Strážnice, Školní 283, IČ: 49418971, ve výši 
62 947,79 Kč do rezervního fondu a ve výši 
230 000 Kč do fondu odměn,
2. převedení výsledku hospodaření za rok 2018 
příspěvkové organizace Základní škola M. Ku-
deříkové Strážnice, Příční 1365, IČ: 70945730, 
ve výši 24 488,73 Kč do rezervního fondu a ve 
výši 24 488,73 Kč do fondu odměn,
3. převedení výsledku hospodaření za rok 
2018 příspěvkové organizace Školní jídelna 
Strážnice, Příční 1365, IČ: 49418858, ve výši  
12 924,73 Kč do rezervního fondu a ve výši 
51 650 Kč do fondu odměn,
4. převedení výsledku hospodaření za rok 2018 
příspěvkové organizace Kulturní dům Strážni-
čan ve Strážnici, Veselská 1321, Strážnice, IČ: 
00637912, ve výši 40 109,03 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 40 109,03 Kč do fondu odměn,
5. převedení výsledku hospodaření za rok 2018 
příspěvkové organizace Mateřská škola Stráž-
nice, Smetanova 1539, Strážnice IČ: 70945446, 
ve výši 580,40 Kč do rezervního fondu,
2/75 podání žádosti o dotaci z IROP v rámci 
Výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – int. 
pr. CLLD na projekt „ZŠ Školní – Přístavba a vy-
bavení odborné učebny“,

2/76 plán realizace veřejné zakázky na dodáv-
ky „Digitalizace a modernizace kina ve Strážni-
ci dle standardu DCI“, zadávané formou zjedno-
dušeného podlimitního řízení, který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci 
b) seznam oslovených uchazečů:  
1/ KINOSERVIS s. r. o., Filmová 174, 760 01  
Zlín
2/ MusicData s. r. o., U Tržiště 2246, 594 01  
Velké Meziříčí
3/ AVT Group a. s., V Lomech 2376/10a, 149 
00  Praha
4/ DISK Systems, s. r. o., Geologická 2/575, 152 
00 Praha 5 – Barrandov
5/ Gradior, spol. s r. o., Křižíkova 2989/68a, 
612 00 Brno
c) návrh členů komise pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich 
náhradníků ve složení: členové komise Walter 
Bartoš, Petr Helísek, Radek Tyllich. Náhradníci 
Petra Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/77 uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povo-
dím Moravy, s. p. (pronajímatelem či budoucím 
povinným) na straně jedné a městem Strážnice 
(nájemcem či budoucím oprávněným) na straně 
druhé jako nutné podmínky pro vydání staveb-
ního povolení na stavbu „Přístaviště Strážnice“,
2/78 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 
Kč pro Nadační fond Gaudeamus se sídlem Ne-
rudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633 dle 
předložené smlouvy.
Rada města Strážnice jmenuje:
7/2 členem stavební komise Jana Múčku, členy 
komise cestovního ruchu Aleše Smutného a Ja-
roslava Múčku, členem kulturní komise Jiřího 
Rybeckého.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/17 otevřený dopis týkající se problematiky 
výstavby cyklotrasy po hrázi Baťova kanálu 
ve Strážnici a podporuje záměr opravy pota-
hové stezky vedoucí po hrázi BK ve Strážni-
ci dle projektu realizovaného DSO Obce pro 
Baťův kanál,
1/18 zápis č. 2019-03-20/1 ze zasedání komi-
se životního prostředí dne 20. 3. 2019,
1/19 zprávu OISB o možnostech pronájmu 

volných nebytových prostor v podloubí byto-
vého domu Vinohradská 35.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/79 delegaci pravomoci poskytovat doda-
tečné informace a vysvětlení zadávací do-
kumentace vč. rozhodování o souvisejících 
změnách zadávacích podmínek a prodlužo-
vání lhůty pro podávání nabídek v rámci VZ 
Digitalizace kina na MěÚ Strážnice, odbor 
investic a správy budov,
2/80 podání žádosti o dotaci pro Mateřskou 

USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 10. 4. 2019
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školu Strážnice, Smetanova 1539, v rámci 
projektu 02-18-063 Šablony II, Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,
2/81 poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč na 
IV. ročník Dětské sportovní PEL-MEL 2019 
na základě žádosti DDM Strážnice dle před-
ložené žádosti,
2/82 uzavření smlouvy o bezúplatném převo-
du movitých věcí, které ••• dosud užívala ve 
své ordinaci. Ostatní nevyužitelné zařízení 
bude vyřazeno a zlikvidováno,
2/83 v předloženém znění dodatek č. 1 ke 
SOD na akci „Modernizace učeben ZŠ M. 
Kudeříkové – stavební úpravy“ (příloha č. 1 
materiálu),
2/84 předloženou dohodu s ••• o ukončení 
nájmu nebytových prostor  v budově J. Ská-
cela 1325 ve Strážnici, a to dohodou ke dni 
30. 4. 2019,
2/85 v předloženém znění smlouvu o výpůjčce 
plochy „A“ na pozemku 1935/1 v k. ú. Strážnice 
na Moravě s •••, IČ: 88756131, sídlo ul. Kosmo-
nautů 418/1, 625 00  Brno – Starý Lískovec, 
doručovací adresa •••, 695 01  Hodonín,
2/86 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030049291/001 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, na základě níž je 
v rámci stavby „Strážnice, rozš. kNN, Holub 
K/719“  vydán souhlas města Strážnice s vy-
budováním nové přípojky NN na pozemku 
města Strážnice p. č. 602/6 k objektu novo-
stavby RD umístěného na pozemku p. č. 719 
v ulici J. Skácela ve Strážnici, to vše v katas-
trálním území Strážnice na Moravě, a to mezi 
organizací E.ON Distribuce, a. s., jako budou-
cím oprávněným z věcného břemene, a měs-
tem Strážnice, jako budoucím povinným 
z věcného břemene, a dále schvaluje popis 
předložené grafické situace, na základě ně-
hož je vydán dle § 184a stavebního zákona 
souhlas města Strážnice, jakožto vlastníka 
pozemku p. č. 602/6, s vybudováním nové 

přípojky NN na pozemku města Strážnice  
p. č. 602/6 k objektu novostavby RD umístě-
ného na pozemku p. č. 719 v ulici J. Skácela 
ve Strážnici, to vše v rámci akce „Strážnice, 
rozš. kNN, Holub K/719“.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/38 závěrečný účet města Strážnice za rok 
2018 v přeloženém znění a vyjádřit souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
4/39 účetní závěrku města Strážnice za rok 
2018 v předloženém znění,
4/40 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice, 
se sídlem Masarykova 381, 696 62  Strážnice, 
IČ: 64479242, ve výši 15 000 Kč na částečnou 
úhradu výdajů spojených s 20. výročím zalo-
žení FS Demižón dle předložené smlouvy,
4/41 záměr bezúplatného převodu ne-
movitostí z vlastnictví města do majetku 
ČR – Krajské ředitelství policie JmK po-
zemků v k. ú. Strážnice na Moravě parc.  
č. 608/2 v plném rozsahu a pozemku 
parc. č. 607/1 v rozsahu minimálně za-
stavěné plochy stavbou nových venkov-
ních úprav (schodiště, plošina, chodník) 
u budovy č. p. 1542, ul. nám. 17. listopadu,  
v k. ú. Strážnice na Moravě.
Rada města Strážnice ukládá:
6/2 prověřit doplnění výsadby aleje třešní 
mezi areálem Žerotín a. s. a mostem přes Ra-
dějovský potok, termín 20. 4. 2019, zodpoví-
dá Odbor životního prostředí a TS,
6/3 informovat radu města o plánu údržby, 
opravách a budování polních cest v areálu 
strážnických vinohradů v r. 2019, termín  
29. 4. 2019, zodpovídá Odbor životního pro-
středí a TS,
6/4 navrhnout vhodné lokality na pozemcích 
města pro výsadbu vhodných rostlin a dřevin 
podporujících rozvoj včelařství ve Strážnici, 
termín 29. 4. 2019, zodpovídá Botur Radek.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice, 

které se bude konat
v pondělí 27. května 2019 v 18.00 hod. 

v přísálí KD Strážničan.
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Odbor investic
1. Zdravotní středisko – všichni lékaři již v novém, jdeme na bytovou část
Na přelomu dubna a května dojde k navrácení všech lékařů do nově opravených prostor. Tímto 
se prakticky uzavře první etapa rekonstrukce budovy zdravotního střediska. Nyní se již naplno 
rozbíhají stavební práce na budoucí bytové části budovy.

2. Výstavba nových parkovacích míst zdárně pokračuje
Počátkem dubna zahájilo město Strážnice budování dvou parkovišť, a to v lokalitě u budovy vla-
kového nádraží a u areálu technických služeb, o celkovém počtu stání 31 míst. Kromě tradičních 
zemních prací (skrývka ornice) je potřeba provést výstavbu odkanalizování budoucích parkova-
cích ploch, což obnáší umístění podzemních zasakovacích košů s následným napojením na dešťové 
šachty. V průběhu května pak budou pokládány jednotlivé konstrukční vrstvy parkoviště. Akci 
provádí firma STAVBY VANTO, s. r. o.  Kunovice v celkovém nákladu 3,1 mil. Kč vč. DPH s termínem 
ukončení do konce června 2019.
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3. ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce odborných učeben nabírá tempo
Stavební práce na modernizaci tří stávajících odborných učeben ( jazyková, interaktivní, fyzika 
a chemie) v budově Základní školy M. Kudeříkové probíhají dle smluvního harmonogramu. Již 
nyní jsou provedeny nové rozvody elektroinstalací, včetně zednického zapravení a nových výma-
leb interiérů. Do konce dubna budou následovat pokládky podlahových krytin. V průběhu května 
pak v učebnách dojde k dodávkám a montážím nábytku, tabulí s projektory a nakonec k instalaci 
nových moderních PC. Na celkové výdaje ve výši 4,2 mil. Kč jsme získali z Integrovaného regionál-
ního operačního programu dotaci ve výši 90 % z uznatelných nákladů.

4. Bratrská – rekonstrukce vedení NN a výstavba nového veřejného osvětlení
V průběhu května provede firma E.ON ČR dlouho plánovanou  rekonstrukci svého nadzemního NN 
vedení. Prakticky dojde k demontáži betonových sloupů a vlastního nadzemního kabelu NN s ná-
sledným umístěním této inženýrské sítě do země. Jelikož jsou na těchto sloupech umístěny svítidla 
městského veřejného osvětlení, je město nuceno provést výstavbu nového veřejného osvětlení, 
včetně podzemních kabelových rozvodů. Svítidla a stožáry budou osazeny v souladu s technický-
mi předpisy platnými pro místní komunikace, a to pouze do doby, než započne dlouhodobě připra-
vovaná revitalizace celého uličního prostoru v ulici Bratrská. Při ní tyto lampy budou vyměněny 
za svítidla, jejichž vizáž bude v souladu s celkovou koncepcí revitalizace daného prostoru. Již nyní 
se však dá říci, že touto rekonstrukcí veřejného osvětlení vlastně tato revitalizace začíná. Ještě 
v letošním roce dokončíme stavební projekt úprav celého uličního prostoru tak, aby v následují-
cím období mohla započít vlastní realizace, jež bude zahrnovat vybudování komunikace, včetně 
chodníků. Důležitým předpokladem provedení této akce je ale též oprava kanalizace a vodovodu 
připravovaná  v úzké spolupráci s firmou VAK Hodonín. 

5. Zahrada MŠ Radějovská – vybíráme dodavatelskou firmu
Ve spolupráci s rodiči a vedením mateřské školy jsme v loňském roce připravili plán úpravy za-
hrady u DDM na Radějovské ulici. Projekt tzv. přírodní zahrady využijí především děti z MŠ, ale 
také DDM či veřejnost. Na akci v celkové výši 800 tis. Kč jsme získali dotaci 500 tis. Kč. V únoru 
tohoto roku jsme započali s vlastní realizací – byl prováděn výběr dodavatele, avšak od firem zane-
prázdněných četnými zakázkami jsme neobdrželi žádnou nabídku. Nyní tedy probíhá opakované 
výběrové řízení a věříme, že již v příštím čísle Vás budeme informovat o kladném výsledku a po-
stupující realizaci.                     Petr Helísek

Termíny svozu tříděného odpadu v květnu 2019
Papír (modré pytle) ........................................................................................................... úterý 7. května
Plast (žluté pytle) ................................................................................................................úterý 14. května
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Volby 
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu v souladu se zákonem  
č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb. k provedení zákona 62/2003 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má v územním obvodu 
Strážnice trvalý pobyt a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva. 
Občan jiného členského státu EU může volit, pokud splňuje podmínky uvedené v § 5 zákona 
o volbách do EP. Občan jiného členského státu EU je zapsán do seznamu voličů, jestliže o zápis 
do seznamu požádal již při minulých volbách do EP a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto 
seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit. 
Je-li občan jiného čl. státu EU veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do za-
stupitelstev obcí u obecního úřadu v místě svého pobytu, musí požádat o přenesení svých údajů 
z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do EU.
Občan jiného čl. státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do EP ani ve vol-
bách do zastupitelstev obcí, musí u obecního úřadu v místě svého pobytu podat žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do EP. Automaticky jsou do seznamu EP v r. 2019 přeneseni pouze 
ti občané jiných členských států EU, kteří byli na základě své žádosti zapsání do seznamu EP již 
v předchozích volbách do EP, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí nebo pozbyli právo volit 
(úmrtí, ukončení pobytu na území ČR).
Pro volby do Evropského parlamentu se vydávají voličské průkazy. Konec lhůty pro doručení pí-
semné žádosti o voličský průkaz s ověřeným podpisem je 17. května 2019, osobní žádost o vydání 
VP je možné podat do 22. května 2019.
Volební místnosti ve Strážnici zůstávají stejné jako v minulých letech, tj.  
VO č. 1 INTERSTUDENT, ul. Smetanova
VO č. 2 PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, ul. Masarykova
VO č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. Školní
VO č. 4 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ul. Radějovská

Správní odbor

Uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce
V pátek dne 12. dubna 2019 jsme si mohli připomenout osvobození města Strážnice na konci  
II. světové války. Vedení města položilo věnce k památníkům a spolu s přítomnými občany města se 
poklonilo památce padlých vojáků i civilistů.
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Vítání občánků města Strážnice
V sobotu 6. dubna starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města pět děvčat a sedm 
chlapců. O kulturní program v obřadní síni MěÚ Strážnice se tradičně postaraly děti ze strážnic-
kého Danájku pod vedením učitelky Jany Hanákové.                    Foto D. a Z. Bobčíkovi
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Jakub Křen Jiří KozumplíkJindřich Polášek

Julie Smetková Matyáš KlepáčMagdaléna Kurucová

Veronika Vaňková Vojtěch LetákVladimír Tomešek

Ondřej Brožek Valerie DanečkováSofie Sochorová
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Ze života města

Ukliďme svět, ukliďme Česko
I letos se Strážnice zapojila do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, největší dobrovolnické akce 
v České republice. V průběhu dubna probíhaly ve městě a jeho okolí nejrůznější organizované 
i spontánní jarní úklidové práce, které měly za cíl nejen pomoci udržovat pěkné prostředí kolem 
nás, ale také přimět veřejnost k aktivnímu postoji k životnímu prostředí a připomenout si význam 
práce dobrovolníků pro celou společnost.
Chtěli bychom za město poděkovat všem, kteří letos uklízeli, v první řadě pak organizátorům míst-
ních akcí, kteří jsou pro úspěch celé akce nepostradatelní.
Město Strážnice prostřednictvím Technických služeb věnovalo desítky pytlů na tříděný odpad 
a zabezpečilo odvoz a uložení odpadu (3 kontejnery). 
Celkem bylo sesbíráno 2,58 t směsného odpadu v hodnotě 3747 Kč. 

M. Ch.

Úklid potoku Radějovka
V sobotu jsme v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ uklidili podruhé potok Radějovka. 
Počasí ráno vypadalo všelijak, těžká černá mračna naznačovala, že den proprší. To se bohužel 
projevilo i na menší účasti než v minulém roce, takže jsme nakonec udělali jen polovinu loň-
ské trasy – úsek od ČOV 
v Radějově po mostek 
k vinohradům.
Oproti minulému úklidu 
bylo v potoku výrazně 
méně odpadků a kromě 
dvou pneumatik jsme 
nenašli žádné překvape-
ní (loni to byl např. gauč 
nebo sprchový kout). Vy-
padá to, že příští ročníky 
budou více procházky 
přírodou spojené s udr-
žováním pořádku. A sle-
dováním bobrů, jejichž 
aktivita je v potoku vidět 

Hodina Země
Zhasnutím světel v sobotu 30. března od 20.30 do 21.30 se naše město již poněkolikáté zúčastnilo 
mezinárodní každoroční akce zavedené Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), a podpořilo tak 
tzv. Hodinu Země. Letos se zapojilo rekordních 165 obcí. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney 
v Austrálii a cílem organizátorů bylo upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na 
slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato 
úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.
Ve Strážnici bylo vypnuto veřejné osvětlení v ul. Kostelní, na nám. Svobody a v ul. Preláta Horného.
Děkujeme všem, kteří se také zapojili.       Monika Chovancová
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více než dobře.
Potěšilo nás, že se k akci „Ukliďme Česko“ při-
dává po celé zemi více a více lidí. My budeme 
v úklidech pokračovat. Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali všem, kdo se úklidu zúčastnili 
a také partnerům akce – městu Strážnice, Hyn-
kovi Brydlákovi, Jakubovi Dobčákovi a Janu Va-
jčnerovi.

Za pořadatele Radek Holomčík

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Každý rok probíhají v České republice brigády dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak někteří 
spoluobčané házejí odpadky po ulicích 
nebo příkopech. Do kampaně s názvem 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se za-
pojila letos i skupina převážně kvartá-
nů a sextánů naší školy. Ve spolupráci 
s Technickými službami Strážnice byl 
vybrán úsek od Šohaje kolem parku 
a podél Baťova kanálu až k mostu u Sta-
rého Města.
V pátek 5. dubna se na určené místo 
vydalo celkem 17 žáků vyzbrojených 
pytli, rukavicemi a velkou motivací. Na 
první pohled toho příliš mnoho nebylo, 
ale pytle se po cestě pomalu ale jistě 
naplnily PET láhvemi, plastovými obaly, 
nedopalky a různými dalšími odpadky. 
Na některých místech jsme se setkali 
s většími hromádkami, tedy s menšími černými skládkami. Předměty ve vodě se někteří odvážliv-

ci snažili vylovit pomocí 
klacků a většinou se jim 
to i podařilo. Avšak trak-
torovou pneumatiku uto-
penou ve Veličce se nám 
bohužel, přes veškeré 
úsilí a vynalézavost, na 
břeh vytáhnout nepoda-
řilo.
Na konci brigády jsme 
do kontejneru umístěné-
ho na přístavišti hodili 
deset víceméně plných 
pytlů, z toho dva žluté 
výhradně s (poměrně 
čistými) plasty k recyk-
laci.       Jan W. Jongepier
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O domu, kde žil a tvořil Václav Jícha
Letošní zimu při opravě sklepa v našem domku jsme pátrali po jeho historii. V nenápadném domku 
ve Veselské ulici č. 20 bydlíme již 45 let. Jeho historie sahá až do 16. století. Po prvním majiteli grun-

tu, kterým byl Kašpar Vracovský v roce 1592, se postupně 
majitelé střídali. Například v roce 1650 to byl Jan Sušický, 
purkmistr strážnický. Poté se opět grunt prodával a dědil, až 
v roce 1878, kdy byl majitelem Johan Leopold, byl grunt roz-
dělen na dvě popisná čísla 20 a 22.
Až v roce 1905 se stal majitelem Václav Jícha, který už ve Stráž-
nici tvořil od roku 1902. V roce 1904 byl přeložen do Strážni-
ce a vyučoval na dívčí měšťanské škole, později byl ředitelem 
dívčí obecné školy. Hlavně byl regionální malíř. Vychoval 4 
děti a mezi 
nimi byl ad-

vokát Otakar Jícha, od kterého jsme tento dům 
koupili.
Během let nás navštívili někteří potomci z rodiny 
Václava Jíchy, aby se podívali, kde dědeček či pra-
dědeček žil a tvořil.
Z původního domu zůstal již jen ten sklep a studna.
Václavu Jíchovi byla dne 22. 10. 1970 na domě od-
halena pamětní deska.
Tento rok to bude 90 let, co Václav Jícha odešel ze 
Strážnice a vrátil se do rodného domu ve Fryšavě na 
Českomoravské vysočině.

Jaroslav Svoboda, Strážnice, Veselská 20

Novinka v Turistickém informačním centru Strážnicko
Město Strážnice ve spolupráci s městy Kyjov, Veselí nad Moravou a Hodonínem vydalo novou 

brožuru Slovácko, kraj tradic, vína, slunce 
a pohody. Při jeho tvorbě úzce spolupraco-
vala infocentra všech 4 měst, která poskytla 
aktuální informace a fotografie. Koordinačně 
vydání zajistil DSO Baťův kanál. Obsahově je 
brožura rozdělena na kulturní památky, tech-
nické památky a zajímavosti, tradice a folklór, 
vinařství, přírodu a rozhledny a Slovácko pro 
děti a aktivní odpočinek. Katalog uzavírá prak-
tická dvoustrana pro zaznamenání poznámek, 
mapa a adresář turistických informačních 
center regionu. Brožura je zájemcům k dispo-
zici ve výše uvedených infocentrech, byla ve-
řejnosti představena na veletrzích cestovního 
ruchu a během letní turistické sezony bude 
i v infocentrech v Radějově a na Lučině. 

Lenka Gronská
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SO 11. 5. FÉROVÁ SNÍDANĚ NaZemi
 Snídaně v parčíku u Domečku pro všechny, kteří chtějí podpořit fairtradové a lokální pěstitele. 
 Přibalte si s sebou deky, košíky s místními (domácími) dobrotami a přijďte posedět s kamarády, 
 přáteli a lidmi, co jim není život na Zemi lhostejný.
 Místo: zahrada DDM 
 Začátek: v 10 hodin, vstupné zdarma
 Základní pochutiny – mléko, sýry, máslo a chleba jsou zajištěny.
 Vedoucí akce: Roman Zemánek, mobil 736 604 437

SO 18. 5. POCHOD FILIPOVSKÝM ÚDOLÍM – pro rodiny s dětmi 
 Akci pořádá u příležitosti Mezinárodního dne rodiny DDM Strážnice ve spolupráci 
 s Hnutí Brontosaurus 
 „START“ dopoledne odkudkoliv z Javorníka
 Délka trasy: 4,5 km. Cíl: chata Kristýna
 Co Vás čeká: - kotlíkový čaj a placky Kristýna z hliněné pece
          - pohybové a tvořivé aktivity
          - možnost opečení vlastních buřtů
 Vedoucí akce: Roman Zemánek, mobil 736 604 437

SO 1. 6. MEZINÁRODNÍ TURNAJ V HÁZENÉ MLADŠÍCH ŽAČEK KE DNI DĚTÍ 
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: 9–17 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeři HK Hodonín, SKH Velká n. V., 
 TJ Jiskra Otrokovice, HK Slovan Dusľo Šala, ŠKP Bratislava.
 Po celou dobu turnaje možnost zakoupení občerstvení!
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587 

NE 2. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ
 Zábavné odpoledne pro děti
 Místo konání: zahrada DDM. Začátek: v 15 hodin
 Program – vystoupení zájmových útvarů DDM, skákací hrad, malování na obličej, 
 cukrová vata, spontánní aktivity, řezbář hraček
 Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
27.–26. 6. Dětská Strážnice 2019 – 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“  Obsazen!
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 Obsazen!
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
KVĚTNOVÉ 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

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

ZVEME VÁS
Oslava svátku matek a Dne pro rodinu – neděle 12. května od 15.30 h, ve spolupráci s Orelskou 
jednotou Strážnice

PŘIPRAVUJEME
Hurá, děcka, máme svátek – podvečer s táborákem a skákacím hradem – sobota 1. června
Veselé odpoledne na Zahradě u sv. Martina s pohádkou v rámci akce Oživené památky  
Strážnice (KD) – neděle 9. června
Letní tábor ,,JUMANJI“ – 12.–16. července
Pá, pá, prázdniny – odpoledne s pohádkou na Zahradě u sv. Martina – 25. srpna
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Ze školství

Zdravé zuby pro nás nejsou problém…         Klára Kamenská
Každoročně se 20. března slaví Světový den úst-
ního zdraví (SDUZ). Také naši žáci na prvním 
stupni se do tohoto dne aktivně zapojili a prožili 
projektový den, který jsme nazvali Zdravé zuby. 
Během dne tvořily děti lapbooky a učily se, jak 
správně o zuby pečovat. Žáci z vyšších ročníků 
zjistili, z čeho se vlastně zub skládá a jak jsou 
zuby v ústech poskládány. Do svých lapbooků si 
zuby modelovali, střihali a lepili. Zkoumali, co jim 
prospívá, a co zubům naopak škodí. Zábavnou 
formou si připomínali správnou techniku čištění 
zubů i to, co se může stát, když se o zuby nebu-
deme správně starat. Myslím, že v několika vy-
učovacích hodinách získali žáci spoustu nových 
informací, něco se naučili, zopakovali a také se pobavili.

Ponožkový den v 5. A            Klára Kamenská
Dne 21. března přišli žáci páté třídy do školy s kaž-
dou ponožkou jinou… Nebylo to kvůli nepozornosti 
rodičů, ale protože chtěli podpořit mezinárodní den 
Downova syndromu. Ponožky měly být nejen každá 
jiná, ale zároveň proužkované.  Stejně jako ponožky, 
i my jsme každý jedinečný a výjimečný a bez vzá-
jemného respektu k „jinakosti“ se neobejdeme. Díky 
přednesu spolužačky  Beátky z knihy Domov pro 
Marťany spisovatelky Martiny Drivejové děti zjisti-
ly, co je to Downův syndrom. Touto výzvou jsme se 
rozhodli šířit nejen osvětu tomuto dnu, ale také vyjá-
dřit spoluúčast a podporu všem lidem s Downovým 
syndromem.

Úspěšný mladý historik                    Jiří Machálek
Zatímco účastníci dnešních olympijských her se jednou za čtyři roky 
scházejí k soubojům na poli sportovním, žáci základních škol a studen-
ti víceletých gymnázií každoročně změří své síly v soutěži zaměřené 
na historii, v Dějepisné olympiádě. V letošním školním roce se v této 
soutěži prosadil žák naší školy Luděk Studnička (8. B). V okresním kole 
Dějepisné olympiády, která má letos tematické zaměření „Za pozná-
ním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“, obsadil  
2. místo a postoupil do krajského kola, které proběhlo 20. března 
v Brně. V konkurenci 30 soutěžících z celého Jihomoravského kraje se 
umístil na vynikajícím 2. místě a postoupil do celostátního kola soutě-

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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že. Úspěšnému soutěžícímu srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru rovněž ve finále Dějepisné 
olympiády, které se uskuteční na konci května v Olomouci.

Svátek čtenářů         Monika Stoláriková
Také letos 4. dubna jsme na naší škole oslavi-
li již tradiční Svátek čtenářů. Cílem této akce 
bylo podpořit všechny zapálené čtenáře a po-
vzbudit ty, kteří si kladný vztah ke čtení zatím 
nevytvořili. Většina dne se nesla v duchu zají-
mavých aktivit. Ve třídách například probíhaly 
čtenářské dílny, kdy se žáci společně s učiteli 
ponořili do četby svých přinesených knih, vý-
tvarně nadaní žáci mohli svůj talent a fantazii 
uplatnit při vytváření návrhu obálky knihy. 
Pro sedmáky si v místní knihovně knihovnice 
připravily zajímavý program nazvaný Hrátky 
s pamětí. 
V rámci této akce přijala na naši školu pozvání 

spisovatelka a cestovatelka Hana Hindráková, která si pro žáky 4.–9. tříd připravila celkem tři 
besedy. Tato mladá spisovatelka procestovala mnoho zemí celého světa, nejvíce jí však učarovala 
drsná krása Afriky a nelehké osudy lidí žijících na tomto kontinentu. V rámci besed bylo také mož-
né zakoupit si nejen knihy Hany Hindrákové, ale také šperky a doplňky vyráběné přímo africkými 
ženami, a tímto je také finančně podpořit. Svátek čtenářů byl i letos vydařenou akcí a věříme, že 
přinese své ovoce v podobě dalších nadšených čtenářů, pro které je čtení radostí a příjemnou 
relaxací.

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020              Petr Tomeček
V pátek 12. dubna proběhl letošní zápis do budoucího prv-
ního ročníku naší školy. V tento den nás navštívilo celkem 
44 dětí se svými zákonnými zástupci. Z tohoto počtu by 
mělo 38 dětí nastoupit do 1. tříd a 6 dětí bude mít nástup 
odložený o jeden rok. Zápis probíhal tradičně v aule a čty-
řech učebnách I. stupně. Po skončení samotného zápisu 
si děti mohly zacvičit v gymnastickém sálku. Z výsledků 

zápisu vyplývá, že naše škola bude 
moci opět od září otevřít dvě prv-
ní třídy. Příprava na úspěšný vstup 
do školních lavic bude pokračovat 
květnovým „Předškolním setkává-
ním“ s budoucími učitelkami v prv-
ních třídách, které se poprvé usku-
teční 15. května od 15.30 hodin 
v budově mimoškolní výuky.
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Jarní bazárek Michaela Plachá

Dne 6. 4. 2018 se na ZŠ Školní opětovně konal „bazárek“ 
věcí pro děti od 0 do 18 let. Velmi nás potěšila veliká účast 
prodávajících a také nakupujících maminek. Někteří přijeli 
i z větší vzdálenosti a byli velmi spokojeni s touto akcí. Na 
„bazárku“ si spokojení návštěvníci mohli vybrat nejen ob-
lečení, ale i sportovní vybavení, hračky, autosedačky, kola 
a podobně. Pokud jste ještě k nám nezavítali, budete mít 
příležitost zase na podzim. A kdy to přesně bude? Dozvíte 
se z plakátků vyvěšených po našem městě i v okolí a také 
z hlášení městského rozhlasu. Na všechny nové i stálé zá-
kazníky se bude těšit kolektiv pořádajících maminek.

Turnaj ve vybíjené Věra Tihlaříková
10. dubna se žáci 5. A zúčastnili okrskového kola 
vybíjené ve Bzenci. Už při rozcvičování bylo všem 
jasné, že to bude náročný souboj. Přihrávky sou-
peřů byly rychlé, přesné a hlavně prudké. Los ur-
čil, že Strážnice se nejdřív utká s Ratíškovicemi 
a potom se Bzencem. Hrálo se dvakrát po sedmi 
minutách a vítězem byl ten, kdo měl méně vybi-
tých hráčů. Všichni se snažili dodržovat pravidla 
hry, nejvíc ale naše hráče mrzely ztráty míče za 
přešlapy hřiště jak během hry, tak při odcházení 
vybitých hráčů. Naše smíšené družstvo složené 
z chlapců i dívek skončilo na 3. místě.

Setkání s budoucími prvňáčky Lucie Hrušková
I letošní březen měl v kalendáři vyhrazeno od-
poledne pro budoucí prvňáčky. Ve středu 20. 3. 
2019 se prostory školní družiny naplnily rodiči 
s dětmi. Rodiče čekalo posezení s panem ředite-
lem, paní zástupkyní a paní psycholožkou. Zís-
kali zde spoustu informací ohledně organizace 
školního roku, chodu naší školy a také rady, jak 
nejlépe připravit svého prvňáčka, ale i sebe, na 

zahájení 
š k o l n í 
dochá z -
ky. Pro 
děti byly nachystány dílničky zábavného tvoření, které si 
dle jejich reakcí pěkně užily. Kreslilo se, stříhalo se, lepilo 
se, povídalo se a dokonce se i zpívalo. Děkujeme všem zú-
častněným rodičům a dětem za příjemně strávené odpoled-
ne. Už teď se těšíme na další setkání s vámi. 

Základní škola Školní Strážnice 
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Do Olomouce za kulturou Jana Zlámalová
Po úspěšném loňském představení v Moravském divadle v Olomouci jsme se i letos s devátou 
třídou rozhodli k opětovné návštěvě tohoto kulturního stánku. Z nabídky nás nalákalo předsta-
vení, které je určené spíše středním školám. Jednalo se o hru s názvem „Rodinná slavnost“. Tento 
několikanásobně oceněný dánsko-švédský kus (který vznikl podle filmové předlohy) patří zároveň 
k divácky nejúspěšnějším a obecně nejpřístupnějším dílům Thomase Vinterberga. Psychologické 
a společenské drama, které se odehrává v luxusní vile na venkově během rodinné oslavy šedesáti-
letého jubilea úspěšného hoteliéra, se zaměřuje na rozkrývání skutečných charakterů jednotlivých 
postav. Tvůrce vykresluje individuální rysy a psychologické problémy svých hrdinů, kterým se 
během oslavy vracejí traumatické vzpomínky na dětství.

Protože si vedení divadla bylo vědomo faktu, že jde o náročné představení, uspořádalo po skončení 
besedu, na níž mohli diváci klást hercům různé dotazy. 
Věřím, že se žákům hra líbila a že i do budoucna si občas mezi surfováním na internetu a prohlí-
žením sociálních sítí najdou chvíli na návštěvu některého z divadel.

Výstava Titanic Nela Korelová, žákyně IX. A
Dne 2. 4. 2019 navštívila třída IX. A, doplněná o žáky mladších ročníků, jedinečnou výstavu TI-
TANIC na brněnském výstavišti. Základní informace o slavné lodi a historických souvislostech 
dané doby jsme čerpali za pomoci audioprůvodců, které jsme měli celou dobu zapůjčeny. Postupně 
jsme prošli rekonstrukce částí lodě, kde se návštěvníci cítí, jako by byli součástí osudové plavby. 
Výstava je jedinečná také tím, že nabízí k prohlídce několik stovek exponátů vyzvednutých z vraku 
slavného parníku. Pohled na jednotlivé artefakty vyvolává velmi zvláštní pocity a emoce. Výstava 
putuje po celé Evropě, jakmile brněnské výstaviště opustí, zpět do ČR se už pravděpodobně nevrá-
tí. Proto jsme rádi, že jsme měli příležitost ji navštívit, vidět tyto jedinečné věci a v podstatě se stát 
alespoň na chvíli pasažérem Titaniku.

Žáci ZŠ Strážnice Školní v okresním kole matematické olympiády  Lucie Kardošová
Dne 9. 4 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola matematické olympiády, která se konala 
v Hodoníně v ZŠ U Červených domků. Pro postup do okresního kola bylo nutné spočítat 6 náročných 
příkladů formou dlouhodobé domácí přípravy. Žáci 6. ročníku to vzali velmi zodpovědně a hned 
několik tyto úkoly splnilo a mohlo se tak zúčastnit okresního kola. Ve velmi vysoké konkurenci žáků 
ze základních škol i gymnázií zabodovala naše žákyně Eliška Pomykalová a získala 1. místo! Elišce 
tímto gratulujeme k jejímu úspěchu a přejeme, aby její nadšení pro matematiku stále rostlo.
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Reprezentace žáků ZŠ Strážnice Školní v okresním kole biologické olympiády
Dne 10. 4. 2019 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola biologické olympiády, která se jako 
každý rok konala v ZŠ Vančurova v Hodoníně. Do okresního kola postoupili 2 žáci na základě 
školního kola. Tito žáci se velmi svědomitě připravovali na okresní kolo studiem obsáhlého skripta 
pojednávajícího o trávení, dýchání či vylučování organismů. Dále se žáci učili poznávat nemalé 
množství přírodnin a plnili vstupní úkol. V den soutěže museli žáci projít třemi úrovněmi ověření 
jejich biologických znalostí – zvládnout teoretický test, laboratorní práci a poznávání rostlin a ži-
vočichů. Mezi nejlepší řešitele této velmi náročné olympiády se zařadila naše žákyně Anežka Jan-
číková a postupuje tak do krajského kola biologické olympiády, která se bude konat v Brně. Anežce 
gratulujeme a držíme palce v dalším kole olympiády.  Lucie Kardošová

Naši skokani Renata Lanová
21. 3. 2019 je tradiční termín velmi prestižních 
závodů ve skoku vysokém. Velická laťka už má 
za sebou 21 ročníků. Organizátoři opět připra-
vili výbornou atmosféru a konkurence byla rov-
něž velká. Za účasti 15 škol jsme se rozhodně 
neztratili. Největšího úspěchu dosáhli dva starší 
žáci Dušan Baláž a Matěj Šuráň, kteří mezi sebou 
soutěžili o nejlepší výkon. Byla to taková stráž-
nická exhibice. Nakonec byl úspěšnější Dušan 
Baláž výkonem 165 cm, Matěj skočil stejně, jen 
měl o jeden pokus více. Oběma skokanům bla-
hopřejeme!

Lyžujeme Libor Pavlík
Dne 29. 3. 2019 škola po-
řádala lyžařský výlet do ly-
žařského střediska Stuhleck 
v Rakousku. Zájezd byl or-
ganizován Spolkem při Zá-
kladní škole, Školní 283, ve 
spolupráci s CK Zubatý. Ly-
žování bylo určeno pro žáky, 
jejich rodiče a přátele naší 
školy. Žáci naší školy měli 
cestu, pojištění i skipasy 
zdarma. Dopoledne byly ide-
ální podmínky pro lyžování. 
Po obědě si někteří odložili 
své lyže a snowboardy k au-
tobusu a užívali si alpského 
sluníčka. Vzhledem k tomu, 
že nám počasí přálo a ni-
komu se nic nestalo, pova-
žujeme tento výlet za velmi 
úspěšný.
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Mezinárodní studentské výměny                  Jan W. Jongepier, Jana Šaňková
V týdnu 8.–12. dubna proběhly hned dvě návštěvy žáků z našich partnerských škol Gimnazija Lava 
(Slovinsko) a Sekundarschule Andelfingen (Švýcarsko). Hosté byli ubytováni v rodinách svých čes-
kých partnerů a komu-
nikovali převážně v an-
gličtině.
Na úvod programu se 
celkem 40 zahranič-
ních středoškoláků se-
známilo s Purkyňovým 
gymnáziem i s městem 
Strážnicí. Naši žáci je 
uvedli do základů češ-
tiny a folkloristé z řad 
našich studentů jim 
předvedli naše folklor-
ní tradice. 
Potom se program 
rozdělil na dvě části. 
Zatímco Slovinci se se 
svými českými partne-
ry věnovali pamětihod-
nostem Prahy v úterý, 
Švýcaři do Prahy jeli ve čtvrtek. Poslední jmenovaní hráli florbal v pátek, zatímco česko-slovinské 
utkání ve volejbalu proběhlo ve středu. Slovinci ještě jeli na procházku do buchlovického parku 
a navštívili strážnickou výrobnu modrotisku. Švýcaři měli o den více, a tak viděli lázně Luhačo-

vice, lednický zámek 
a park, město Mikulov 
a část Pálavy. 
Věříme, že si zahranič-
ní návštěvníci odvezli 
ze Strážnice pěkné 
zážitky a dojmy, a to 
hlavně díky aktivitě 
našich studentů při 
přípravě a realizaci 
programu i péči o za-
hraniční hosty v rodi-
nách. 
Pobyt švýcarských žáků 
navazoval na úspěšný 
pobyt našich žáků ve 
Švýcarsku v listopadu 
loňského roku. Účast-
níci česko-slovinské 
výměny se nyní těší 
na červnový zájezd 
do Celje.

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Křídla budoucnosti
Studenti naší školy Lukáš Chmela 
a Dominik Horňák se zúčastnili 
dne 29. 3. 2019 soutěže WINGS 
OF FUTURE. Spolu vytvořili tým 
Střední školy Strážnice s názvem 
LD Technics. Soutěž byla určena 
pro žáky druhých až čtvrtých 
ročníků středních škol. V kon-
kurenci třinácti týmů, které se 
kvalifikovali do finále, obsadili 
krásné třetí místo. Kromě finanč-
ní odměny a věcných cen získali 
nárok na prominutí přijímacích 
zkoušek na Fakultu strojního in-
ženýrství na VUT v Brně. Soutěž 
pořádal Svaz českého leteckého 
průmyslu a FSI VUT v Brně s cí-
lem podpořit a zaujmout mladé 
zájemce o leteckou techniku. 
Celkem se finále zúčastnilo 5 
studentek, 29 studentů a 12 pe-
dagogů. „Prvním úkolem týmů 
bylo zdolat dráhu se třemi oto-
čkami o 180 stupňů s jednou 
předávkou glideru. Otočka i pře-
dávka byla velkým testem doved-
ností všech závodníků. Studenti 
měli příležitost vyzkoušet si fun-
gování efektu svahového létání. 
Glider udržuje v letu stoupavý 
proud vytvářený deskou,“ uvedl 
koordinátor soutěže z Leteckého 
ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT Pavel Zikmund. V této disciplíně se LD Technics tým 
umístil na druhém místě časem 17,46 sekundy.
Druhou soutěžní disciplínou bylo dosáhnout co největšího doletu walkalong glideru. LD Technics 
tým se v této disciplíně umístil na čtvrtém místě. 
Kromě toho musel každý tým vytvořit svoji vizi toho, jak se bude lišit letectví v roce 2040 od toho, 
jak tento obor známe dnes. Největší shoda mezi týmy panovala ve snižování emisí letadel.
Cílem soutěže, jejímž organizátorem je Svaz českého leteckého průmyslu společně s VUT a ČVUT, 
je popularizovat letectví a motivovat středoškoláky ke studiu na technických vysokých školách. 
Více informací o této soutěži včetně kompletních výsledků, pravidel, tiskové zprávy atd. je možné 
najít na stránce http://wof.lu.fme.vutbr.cz/
Video ze soutěže je na webu https://www.airzone.tv/wings-of-future-finale-morava/
Mladým pilotům blahopřejeme.

Jaroslav Velísek

Střední škola Strážnice
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Zlato z AR JUNIOR  pro Střední školu Strážnice
V rámci výstavy WORLD OF BEUTY & SPA PRAHA se usku-
tečnila celostátní soutěž AR JUNIOR 2019, která je v odbor-
ných kruzích považována za juniorské mistrovství republiky 
v aranžování. Tématem soutěžní kategorie „Špendlení na živý 
model“ byla „Róba na červený koberec“.  Úkolem soutěžících 
bylo vytvořit šaty nejméně ze tří kusů látek, dodat vhodné 
doplňky, součástí celkového stylingu bylo i adekvátní líčení 
a úprava účesu. Výsledný model, který je pouze našpendlen 
na modelce, se předvádí i v pohybu na přehlídkovém molu. 
Střední školu Strážnice úspěšně reprezentovala Pavlína 
Mokrušová, která získala zlatou medaili, a Kateřina Duhajská, 
která se umístila na 5. příčce. Odborného vedení obou sou-
těžících se ujala učitelka odborného výcviku Katarína Varga 
a Jarmila Stuchlíková.
Oběma soutěžícím i jejich učitelkám blahopřeji a děkuji za 
vzornou reprezentaci školy.
 Alžběta Vyskočilová

Úspěchy žáků ve Středoškolské odborné činnosti
Dne 19. března 2019 se v Brně uskutečnilo okresní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost. 
Naši školu zde zastupovalo 7 žáků. Své síly poměřili se žáky jiných středních škol a gymnázií Ji-
homoravského kraje. V silné konkurenci se do krajského kola SOČ probojoval Jakub Ostratický, 
student třetího ročníku oboru Strojírenství, zařazený 
v oboru č. 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmy-
slový design, s prací Návrh rámu ořezávače PN4. Jedná 
se o návrh ořezávače dřevin určeného pro připevnění 
na malé traktory a čelní nakladače. Byl vyvinut pro fir-
mu na výrobu zemědělské techniky pro vinohradnictví 
a ovocnářství. Toto zařízení se momentálně už komerč-
ně vyrábí a má své první zákazníky. Druhým postupu-
jícím je Pavel Juras, také student třetího ročníku oboru 
Strojírenství, se svou prací Robot řízený pomocí vzdále-
nostních senzorů. Tato práce je zařazena v oboru č. 10 
Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace. V oboru 
č. 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, krásné 
2. místo a postup do krajského kola vybojovaly Erika 
Zychová a Markéta Žochová, studentky třetího ročníku 
oboru Grafický design. Jejich autorský komiks Emojine 
zaujal porotu svým osobitým stylem. Tento komiks je 
možné zapůjčit si i v Městské knihovně v Hodoníně, 
kde měly žákyně svou výstavu. Komiks vystavovaly i na 
Pestrovečeru na KD Mikulčice. 
Všem žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů 
v krajském kole, které se uskuteční 9. května 2019 opět 
v Brně.               Alžběta Vyskočilová
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Přijímací zkoušky a pozvánka na „ZUŠkolák“
Poslední měsíce tohoto školního roku se nesou ve znamení tradičních akcí naší školy, 
ovšem letos s malými změnami. Ve čtvrtek 25. 4. jsme pořádali „Četnické představení“ 
pro děti z mateřských škol. Představili jsme jim hudební nástroje, které se u nás vy-
učují a naši žáci jim i zatancovali. Také žáci základních škol nepřišli zkrátka. V úterý 
30. 4. patřilo celé dopoledne právě jim. V KD Strážničan se uskutečnily dva koncerty, 
kde naši muzikanti a tanečníci vystoupili pro své kamarády a spolužáky. V průběhu 
května zahrají žáci na svých třídních přehrávkách a všechny síly směřujeme také na 
závěrečné vystoupení hudebního a tanečního oboru, nově s názvem „ZUŠkolák“. Ten 
se uskuteční 4. 6. v 17 hodin v KD Strážničan. Novinkou je také prodej lístků na tuto 
akci. Ty si můžete zakoupit v předprodeji právě v KD Strážničan od pondělí 6. 5. 2019.
Na nové talenty se budeme těšit na přijímacích zkouškách, které se budou ko-
nat ve středu 5. 6. a ve čtvrtek 6. 6. od 13 do 17 hodin v budově školy. Zájemci, 
prosím, vyplňte online přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách  
www.zusstraznice.cz a nebo na našem FB profilu Základní umělecká škola Strážnice.
Na „ZUŠkolák“ a třídní přehrávky vás srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Základní umělecká škola Strážnice
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Sport
TJ Jiskra Strážnice tenisový oddíl
Zima i léto na tenise
Zimní tenisovou sezonu jsme začali v nové krásné tenisové hale 
na začátku ledna. Od ledna do konce března se nám podařilo 
uspořádat rekordních 8 víkendových turnajů pod záštitou ČTS. 
Konkrétně se jednalo o 3 turnaje starších žáků, 2 turnaje mlad-
ších žáků a 3 turnaje starších žaček. Podobnou nálož turnajů 
Strážnice ještě nezažila. Děkuji všem, kteří se na organizaci tur-
najů podíleli. Bez nadšení a ochoty obětovat celé víkendy bychom 
to nezvládli.  Rodiče i trenéři byli nadšeni z nového tenisového 
stánku. Při častých diskuzích jsem si znovu potvrdil, že podpora 
sportu ze strany vedení města Strážnice je příkladná a není roz-

hodně samozřejmá. 
Turnajů ve všech kategoriích se zúčastnila řada našich dětí a mláde-
že. Spousta z nich dosáhla řady úspěchů a připsala si body do teni-
sového žebříčku. Všem dětem patří velké poděkování za příkladnou 
reprezentaci strážnického tenisu. 
Jaro se velmi brzy ukázalo svým rychlým nárůstem teplot, a tak bylo 
nutné reagovat přípravou venkovních antukových dvorců. Již nyní 
máme připraveno znovu všech 5 tenisových kurtů a těšíme se na 
všechny návštěvníky areálu. I zmrzlina je již objednaná . Tak nevá-
hejte a přijďte si zasportovat do krásného areálu tenisového oddílu. 
A protože i v létě pořádáme řadu tenisových turnajů, tak přeji všem 
dětem hodně úspěchů. Věřím, že celé léto bude u nás plno a veselo . 
               Petr Zika, předseda TO TJ Jiskra Strážnice

T. J. Sokol Strážnice
Poslední turnaj starších žáků – rozloučení nejen s florbalovou sezonou
V sobotu 6. dubna hostila hodonínská sportovní hala TEZA poslední turnaj kategorie starších žáků 
v sérii Jihomoravského florbalového přeboru. Pro některé hráče to byla poslední příležitost oblék-
nout si žlutočerný dres strážnického Sokola a rozloučit se nejen s končící sezonou, ale po sedmi 
letech i s aktivním působením v této tělovýchovné jednotě, kdy prošli v sedmi sezonách postupně 
všemi kategoriemi od přípravky až po starší žáky.
Sedmi sezonami procházeli nejen hráči, ale společně s nimi i my, jejich rodiče. Mohli jsme tak na 
vlastní oči sledovat, jak nám ty naše děti „rostou“, a to nejen po té fyzické stránce. Viděli jsme, 
jak jsou jim od začátku vštěpovány zásady důležité nejen ve sportu, ale i v osobním životě, kdy je 
občas nutné svoje zájmy podřídit zájmu celého týmu, což je obzvlášť aktuální v dnešní době plné 
individualit, kdy se „týmových hráčů“ jaksi nedostává.
Omluvit se soupeři za faul, umět snést porážku a neúspěch, bojovat až do poslední vteřiny zápasu, 
ale hlavně kolektivní duch, to jsou vlastnosti, které se za sedm sezon dostaly do krve všem hráčům 
Sokola Strážnice.
Kdo ale za to všechno může? Kdo na začátku v našich dětech zažehl tu jiskru nadšení z florbalu 
a rozdmýchal ji v neuhasínající zájem, kdy i po ukončení činnosti ve strážnickém Sokole chtějí 
s florbalem pokračovat?
Vojta Studénka jako hlavní kouč a organizátor, ale také Martin Blažek, Lukáš Sklenský, František 
Mička a Tomáš Chmela jsou ti, kteří se ve svém volném čase trpělivě věnovali našim dětem, sháněli 
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peníze potřebné na provoz oddílu, kárali, když bylo potřeba, chválili, když viděli snahu, povzbu-
zovali, když se nedařilo.
 Za to jim chci prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat a rozloučit se sokolským „Jedinec nic, 
celek vše!“

Za rodiče strážnických Sokolů ročníku 2004 Petr Koštuřík

Sezona 2011/2012

Sezona 2018/2019
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Vzpírání
Krátce z veteránského vzpírání
Poslední březnovou sobotu proběhlo 
v Havířově první kolo veteránské ligy 
ve vzpírání. Byla zde účast i ze Sloven-
ska, takže utkání dostalo mezinárodní 
rozměr.
Na startu bylo 10 družstev. Já jsem 

svým výkonem 55 kg v trhu, 75 kg v nadhozu přispěl 
k výbornému umístění. Obsadili jsme třetí místo. Startuji 
za Zlínský klub.
V polovině května bude mistrovství republiky v Holešo-
vě. Tam bude směřovat současná příprava. Pak možná 
do Finska na ME.
Zatím je vše v úvahách a plánech. Uzávěrka přihlášek se 
blíží, tak rozhodnutí musí být brzy.
Jak vše dopadlo, si přečtete možná příště.  

Vybíral Josef
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Kultura ve městě
Národní ústav lidové kultury
Sobota 4. května – Strážnice 2019, z cyklu Moravské Elegie 2019 

Vojenská ležení přímo v areálu skanzenu ve Stráž-
nici připomenou osudy Jižní Moravy v období na-
poleonských válek a život našich předků. Čekají 
Vás folklorní vstoupení i ukázky práce zápřahu. 
Celá akce vyvrcholí bitevní ukázkou provedenou 
napoleonskou armádou. Ve 14.00  svedou vojska 
velkou bitevní ukázku, která bude podbarvena 
příběhem prostého vojína Jana Nepomuka Proke-
še z cyklu „Moravské Elegie”. Akce je jednodenní, 
ideální jak pro milovníky historie, tak pro rodiny 
s dětmi.

Neděle 26. května – Z pohádky do pohádky – areál strážnického skanzenu
Národní ústav lidové kultury připravuje na neděli  
26. května pořad k Mezinárodnímu dni dětí s názvem 
Skanzenem z pohádky do pohádky, ve kterém se nejen 
děti, ale i jejich doprovod přenesou do světa pohádek. 
Návštěvníci se setkají s pohádkovými bytostmi, porovnají 
své síly se statečným kovářem Mikešem, nakrmí buchta-
mi draka, vyzkouší si pobyt v Palečkově náprstku, zkusí 
vysvobodit princeznu nebo si s čertem zahrají o svou duši. 
Také se ale seznámí s některými pracemi potřebnými k zho-

tovení lido-
vého oděvu 
a jeho údrž-
bě – trhání 
plátna, šití kroje, výroba bot, vyrážení do kůže, praní 
a válení prádla, vrapení sukní, kulmování peřinek či 
vázání šátků. 
Součástí akce je i malý jarmark tradičních výrobků 
a nebude chybět ani oblíbené představení loutkové-
ho divadla Kašpárek ze Bzence. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

28. 4.–31. 10. 2019 – Výstava: Antoš Frol-
ka (1877–1935) malíř slováckého venkova
Představení a prezentace díla malíře Antoše Frolky 
v zámecké galeri. Obrazy zapůjčené z muzeí, galerií, 
významných institucí ale i od soukromých sběratelů 
budou k vidění celou letošní sezonu. Výstava bude 
zahájena vernisáží 28. dubna ve 13.30 hod.



5/2019 31

Upozornění
NÚLK Strážnice upozorňuje návštěvníky zámeckého parku, že v průběhu měsíce 
května 2019 bude v areálu parku realizována vybranou dodavatelskou firmou 
výměna laviček a odpadkových košů. Z tohoto důvodu je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti při návštěvě parku.
Děkujeme za pochopení
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Farnost Strážnice Vás zve na

Noc kostelů dne 24. 5. 2019 od 18 hodin.
Podrobné informace na plakátech.
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2019
V neděli 31. 3. 2019 se v sále kulturního domu uskutečnil další ročník regionálního kola soutěže 
dětských zpěváčků Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše. Je potěšující zjištění, kolik dětí a s jakým 
zájmem se lidové písni na Strážnicku věnuje. Za doprovodu cimbálové muzika Mirka Menšíka  se 
soutěže zúčastnilo 31 dětí, a to nejen ze Strážnice, ale i z Petrova, Sudoměřic, Radějova, Kozojídek, 
Vnorov či Rohatce. Mnozí soutěžili již po několikáté, opakovaně, ale také přibylo těch, kteří se před-
stavili poprvé. V kategorii do deseti let to bylo 12 dětí, v kategorii deset až patnáct let pak 19 dětí. 
Zaznělo mnoho krásných písní, jež ukázaly na písňovou bohatost Strážnicka. Porota, ve které zase-
dali Aleš Smutný – předseda, Michal Milták, Josef Koštuřík a Olga Floriánová, to při hodnocení vů-
bec neměla jednoduché. Výkony byly poměrně vyrovnané, proto se také rozhodla ve starší kategorii 
udělit dvě první místa a dvě třetí místa. Zajímavostí bylo, že se na jednom pódiu setkali a v soutěži 
se umístili na prvním a druhém místě dva vnukové slavných strážnických primášů, Slávka Vola-
vého a Mirka Menšíka – Vítězslav Pálenský a Matěj Veselský. První dva vítězové z každé kategorie 
tak postupují do kol oblastních, Slovácka. Děkujeme porotě, všem rodičům, kteří děti k lásce a ak-
tivnímu zpívání lidové písně vedou a podporují je, děkujeme všem, kteří děti k soutěži připravovali, 
za pěkné a milé vystoupení patří poděkování dětskému folklornímu souboru Fěrtúšek, ale přede-
vším chceme poděkovat cimbálové muzice Mirka Menšíka s primášem Jirkou Veselským, která 

s dětmi obětavě písně zkoušela, což je činnost ne tak 
veřejně znatelná, ale velice záslužná a časově náročná. 
    Přejeme postupujícím hodně štěstí v dalších kolech 
soutěže a všem dětem, které se do soutěže zapoji-
ly, přejeme, ať je zpívání dál baví a přináší jim radost 
a potěšení a vůbec nevadí, že se zrovna neumístily 
na prvních místech, protože to není to nejdůležitější. 
Těšíme se na další ročník a další zapálené zpěváčky! 
          Olga Floriánová
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Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2019    Foto Antonín Vrba, D. a Z. Bobčíkovi
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Mysterium světla - Divadlo Víti Marčíka      Foto Rostislava Svobodová

Poděkování otci Lukáši za poskytnutí 
prostoru kostela sv. Martina!
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Otvírání Baťova kanálu
Tak jako každoročně, i letos je 1. květen ve Strážnici spojen se zahájením turistické sezony, a to 
již tradičně v přístavišti akcí Otvírání Baťova kanálu. Pro všechny je připraven bohatý a dou-
fáme, že i zajímavý program. Nejdříve se samozřejmě musí uskutečnit samotný akt odemykání 
vody, kterého se  na loďce Jitce ujme starostka města Renata Smutná a místostarosta Walter 
Bartoš. Pro všechny zájemce pak budou připraveny volné plavby lodí Ámos. Na břehu v pří-
stavišti se uskuteční koncert známých folkových písničkářů Miroslava Palečka a zpívajícího 
právníka Ivo Jahelky. K pohodě a dobré náladě jistě přispěje i oblíbená strážnická kapela Nic víc. 
Nebude chybět ani zábavný tvořivý program pro děti a bohaté občerstvení. 
Tak Ahóóój na Baťáku!         Olga Floriánová

Kulturní dům Strážničan se snaží nabídnout 
programy pro zájemce o různé žánry, i když 
mohou být tzv. menšinové. Domníváme se, že 
by v naší nabídce neměla chybět ani klasická 
muzika. Zážitek z ní jistě dokáže umocnit krás-
né prostředí. To bezpochyby nabízí i magický 
prostor strážnické synagogy. Již v minulém 
roce se zde uskutečnil první z naší nabídky 
koncertů, který prezentoval židovskou i morav-
skou muziku. Obrovský zájem o něj byl milým 
překvapením. Věříme, že koncert vynikajícího 
tělesa Collegium Classic bude obdobně hodnot-
ným zážitkem. Vstupné bude dobrovolné. 

Olga Floriánová



5/201938

Dílo W. Shakespeara je všeobecně známé, věky prověřené, přitom 
stále aktuální. Richard III. je jedna z jeho nejslavnějších her. Nastu-
dování tohoto shakespearovského díla divadelním spolkem Kašpar 
se stalo legendárním. Představení je úspěšné divácky i u divadelních 
odborníků díky výborné režii Jakuba Špalka a skvělým hereckým 
výkonům, obzvláště Jana Potměšila a Mileny Steimaslové v hlavních 
rolích. Honza Potměšil za roli Richarda III. dokonce získal divadelní 
cenu Alfréda Radoka. Hra má za sebou stovky úspěšných repríz. Nyní 
spolek Kašpar připravil obnovené představení, které bylo divadelníky 
nastudováno k narozeninám Jana Potměšila. Úspěch byl takový, že 
představení začalo žít „druhým životem“. 
 „Království za koně!“ - snad každý zná výrok ze hry, která líčí 
vzestup a pád krvavého krále. Má historické konsekvence, ale je ak-
tuální a promlouvá ke každé době. V každé době se totiž potýkáme 
s negativními lidskými vlastnostmi, se zradou, mocí a bezmocí, nejen 
mocných.              Olga Floriánová
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Oblíbená akce Exhibice v muzice, která se konávala v Green music clu-
bu Martina Ráčka, našla v nově opraveném Green clubu svou obdobu 
v Na Stage, jejímiž hlavními aktéry byli především žáci ZUŠ. Hned 
napoprvé získala u mladých muzikantů i jejich učitelů velkou odezvu. 
Žáci měli možnost se ukázat na veřejnosti v úplně jiné roli, než jak 
předepisují školní osnovy, akademie. Možnost zahrát si v klubovém 
prostředí, volně jakýkoli žánr a v libovolném hudebním složení, vede 
u dětí k většímu zaujetí pro muziku a hraní vůbec, mohou uplatnit, 
co se naučili v ZUŠ, ale také předvést své talenty i v jiných polo-
hách. Zájem o tento způsob hraní a prezentace mladých muzikantů 
podnítil zorganizování Na Stage 2. Ta se nyní otvírá pro všechny, 
kdo si chtějí volně zahrát a odprezentovat v příjemném klubovém 
prostředí Greenu, i pro ty zkušenější muzikanty a zpěváky, kteří 
mohou být inspirací a vzorem pro začínající žáky, jistotu při ve-
řejné produkci teprve hledající. Tak neváhejte a přijďte si zahrát! 

Olga Floriánová
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Město Strážnice je bohaté nejen folklorní tradicí, ale i historií, na níž upomínají zajímavé a hodnotné 
památky. Na tuto historii, která jistě stojí za bližší poznání, i na hodnoty strážnických památek, chce 
širší veřejnost upozornit připravovaná akce Oživené památky Strážnice. Je letos organizována popr-
vé a věříme, že zaujme a přinese osobité zážitky i poznání. Dá se říci, že s vybranými strážnickými 
památkami může zájemce strávit celý nedělní půlden, nebo si z nabídky vybrat jen to, co ho zaujme. 
Připraveny budou komentované prohlídky (a to samozřejmě v průběhu celého dne, nejen v danou 
hodinu) a program, který tematicky s danou památkou souvisí.
     Své osobité kouzlo a génia loci má jistě strážnická židovská čtvrt, zvláště okolí židovského 
hřbitova a synagogy. Navštívit bude možné i jedinečně dochovanou rituální lázeň, tzv. mikve. Na 
závěr v synagoze předvede taneční skupina Rut program Židovské svátky v písních a tancích.
     Na významnou bratrskou tradici, bratrské školství a osobnost J. A. Komenského a jeho pobyt 
ve Strážnici upomíná památník na místě, kde dříve stávala bratrská škola. V tomto malebném 
zákoutí Strážnice se bude možné nejen něco dovědět z historie, ale i zažít jedinečné divadelní 
představení Labyrint světa, které podle významného díla J. A. Komenského osobitým způsobem 
předvede Divadlo Víti Marčíka. Nenechte si tento zážitek ujít, budete překvapeni, jak současné 
a stále aktuální myšlenky J. A. Komenského jsou, a že to nebyl „jen“  pedagog světového významu, 
ale i skvělý a nadčasový myslitel.
     Jednou z nejstarších staveb v našem městě je Průžkův mlýn. Stal se významnou kulturní památkou 
a také dokladem důležitého řemeslného odvětví, bez kterého by se život ve městě nemohl v minulosti 
obejít, a to mlynářství. Zábavnou formou v programu Od zrna k mouce si jej mohou před budovou 
mlýna připomenout především děti. K dobré pohodě zde zahraje cimbálová muzika Rozsocháč. 
    Na závěr pak bude možné navštívit hlavní dominantu města, Bílou věž, a pokochat se nejen krás-
nými výhledy, ale zaposlouchat se i do troubení z nejvyššího patra věže, a navodit si tak dobu, kdy 
věž sloužila obrannému účelu a troubení bylo jistě výrazným signálem, který dokázal upozornit 
obyvatele na blížící se nebezpečí. Dnes se naštěstí už nemusíme bát, ale jen se kochat krásou zvuku 
neseného se z výšin věže. A následně mohou dospělí i děti zakončit den pod věží, v zahradě Rodin-
ného centra a pobavit se u loutkového divadla, tvořivých dílniček a dokonce i táboráku s kytarou.
    Pokud Oživené památky Strážnice zaujmou, tak se podobně v příštím roce pokusíme oživit 
památky sakrální. Těšíme se už teď!                                                   Olga Floriánová



5/2019 41

Tak jako každoročně i v letošním roce kulturní dům Strážničan s podporou města Strážni-
ce připravuje představení do krásného přírodního prostředí strážnického zámeckého par-
ku,  areálu letního kina. Do Strážnice se nám podařilo získat v současnosti velice populární, 
navštěvovaný a medializovaný muzikál Freddie z produkce Divadla Radka Brzobohatého. Na-
studovaný byl k poctě vzniku kapely Queen s legendárním zpěvákem Freddiem Mercurym. 
Odbornými kritikami i veřejností je velmi vysoce hodnocený. Hudební stránku muzikálu zajistí 
kapela Queenland. 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 při KD Strážničan
Noc s Andersenem 2019
Letošní Noc s Andersenem 
byla ve strážnické knihov-
ně připravena v duchu knih 
o Harrym Potterovi. Nocova-
lo tady 19 malých kouzelní-
ků, 1 prefekt, 2 profesorky, 
profesor Quirrell v roli foto-
grafa a hlavně přijel i samot-
ný Harry Potter! Na stezce 
odvahy kouzelníky přivítal 
Hagrid, museli si dát pozor 
na mozkomora i Voldemorta, 
cestu jim ukázala paní z ob-
razu a odměnu za odvahu vy-
platil bankéř z Gringottovy 
banky. Kouzelníci si vyrobili 
vlastní hůlky i učebnice, uva-
řili kouzelný lektvar, zahráli si famfrpál a prošli mnoha nelehkými zkouškami. Všichni obstáli na 
výbornou a mají povolení čarovat.              Alena Brhelová
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Připravujeme
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Do Strážnice se podařilo získat v současnosti jednu z nejžádanějších osobností, histo-
rika a spisovatele, o jehož besedy je obrovský zájem. Čeká se na něj roky, respektive 
už ani další nabídky, vzhledem k jeho plnému diáři na dva roky dopředu, nebere. 
O to více si vážíme a těší nás, že pro Strážnici Vlastimil Vondruška učinil výjimku 
a přednostně si ji do svého kalendária zařadil. Nenechte si proto tuto výjimečnou 
příležitost setkat se s výjimečnou osobností ujít!
 Vlastimil Vondruška je náš významný historik, etnograf a spisovatel, autor desít-
ky odborných vědeckých děl, popularizačních publikací i autor desítek historických 
románů, historických detektivek i literatury pro mládež.  Pracoval v Československé 
akademii věd – Ústavu pro etnografii a folkloristiku, v osmdesátých letech se stal ře-
ditelem historické části Národního muzea, deset let se zabýval výrobou kopií historic-
kého skla. Je nositelem několika ocenění, mezi nimi i státního vyznamenání ‒ Medaile 
Za zásluhy. Jeho knihy dlouhodobě patří k nečtenějším v českých knihovnách. Velkou 
oblibu získala především série detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II., 
ve kterých se snaží vykreslit atmosféru středověku, život v tehdejší době a mentalitu 
tehdejších lidí. Hlavní postavou příběhů je vzdělaný a čestný rytíř a královský proku-
rátor Oldřich z Chlumu. 
 Vlastimil Vondruška také spolupracoval s Českým rozhlasem a je mediálně znám 
díky jeho názorům a komentářům k různým historickým výročím, často je tak zván 
do různých pořadů a debat. Díky svým hlubokým znalostem historie, historických 
souvislostí a zákonitostí dokáže vytvářet konsekvence se současností a současným 
děním. Velmi srozumitelně umí vysvětlovat a předvídat vývoj současné společnosti na 
základě srovnání s principy vývoje společnosti v minulosti. Pomůže nám tak porozu-
mět i dění dnešnímu, vlivům a procesům, které se ve společnosti objevují.  Je vynika-
jícím vypravěčem a příjemným člověkem, setkání s ním přináší zážitek a obohacení. 

Olga Floriánová



ST 1. 5.  přístav – OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU 14.00
Pobaví Vás Ivo Jahelka + Miroslav Paleček, hudební skupina NIC VÍC, 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 Vobecký, 
Pavel Lagner. Vstupné 330 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

20.–24. 5. knihovna – VÝSTAVA MUŠLÍ A ZKAMENĚLIN
Na výstavu Vás zvou děti a vychovatelky ze ZŠ Školní Strážnice. K vidění budou lastury 
i jiné mořské přírodniny. Výstava bude přístupná v otvíracích hodinách knihovny

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 18.00
Klubový koncert žáků a učitelů ZUŠ Strážnice a všech, kteří si chtějí zahrát a zaimpro-
vizovat před publikem

NE 9. 6. město – OŽIVENÉ PAMÁTKY Strážnice 13.30
Putování po strážnických památkách: synagoga, Průžkův mlýn, Památník bratrského 
školství, Bílá věž – s tematickým programem a komentovanými prohlídkami. 
Vstup zdarma 

PÁ 21. 6. zámecký park – FREDDIE open-air muzikálová show  20.30
Divadla Radka Brzobohatého s kapelou Queenland. Zazní hity legendární skupiny QUEEN.  
Vstupné 300/350 Kč, děti do 15 let 200/250 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři 
KD a online

27. 6.–30. 6. park, město – MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE

Připravujeme… Strážnické kulturní léto 2019
NE 7. 7. náměstí –  VINETŮŮŮ – divadlo Pecka s herci Slováckého divadla
ÚT 9. 7. parčík KD –  Pirátský rej
NE 14. 7. náměstí –  PANGEA – The Beatles Revival Band
NE 21. 7. náměstí –  Dostaveníčko strážnických souborů 
NE 28. 7. náměstí –  Ferrum baví děti i dospělé
PÁ 2. 8. přístav –  Srpnové červánky v přístavu 
NE 4. 8. náměstí –  Medová neděle se Fčeličkami
NE 11. 8. náměstí –  Svárovanka
NE 18. 8. náměstí –  Huménečko
NE 25. 8. náměstí –  Strážnické rockování – Skamafutra, Výkvet poézie nadšenca, Ginger 
  Head Instrumental

Kulturní přehled na květen a červen 2019
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Inzerce

Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890,

přijme od 1. 9. 2019

učitele 

VÝTVARNÝCH A GRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ

 V UMĚLECKÝCH OBORECH VZDĚLÁNÍ

učitele s odbornou kvalifikací pro výuku předmětu

MATEMATIKA

Informace na tel.: 
518 307 361, 518 307 362, 603 570 183

E-mail: info@stredniskolastraznice.cz
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HLEDÁME DŮM 
VE STRÁŽNICI 
nebo blízkém okolí 

i k rekonstrukci. 
Nabídněte 

na tel. 604 124 590

 

KOUPÍM CHALUPU 
v okolí Hodonína. 
Tel. 604 590 643
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Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2019            Foto Antonín Vrba


