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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/20 zprávu vedoucího odboru ŽPTS o plánu 
oprav komunikací v areálu strážnických vino-
hradů v r. 2019,
1/21 návrh lokality vhodné pro výsadbu rostlin 
a dřevin podporujících rozvoj včelařství na po-
zemcích města Strážnice,
1/22 zápis z jednání komise cestovního ruchu 
č. 2019-04-09/1 ze dne 9. 4. 2019,
1/23 zápis z jednání sportovní komise č. 2019-
03-20/1 ze dne 20. 3. 2019,
1/24 zápis z jednání komise sociálně zdravotní 
č. 2019-03-27/1 ze dne 27. 3. 2019,
1/25 zápis z jednání komise školské č. 2019-04-
24/1 ze dne 24. 4. 2019,
1/26 přehled staveb k pozemkům města Strážnice,
1/27 zprávu odboru investic a správy budov 
o stavu budovy DDM Strážnice,
1/28 zprávu OISB o technickém stavu budovy 
č. p. 485.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/87 poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč pro Spolek 
S ÚSMĚVEM, se sídlem Komenského 565, 696 62 
Strážnice, IČ: 22731229, dle předložené smlouvy, 
2/88 poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 
Kč pro subjekt Bratrství Čechů a Slováků Javo-
řina, z. s., se sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ: 07889763, dle předlo-
žené smlouvy,
2/89 zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku p. č. 813/1, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře cca 12 m², v k. ú. Strážnice na 
Moravě, zapsaného na LV č. 1, v majetku města 
Strážnice, dle žádosti provozovatele „Vinotéky 
Botur“ za účelem zřízení venkovního posezení 
pro hosty vinotéky,
2/90 uzavření smlouvy v předloženém zně-
ní o nájmu části sloupů VO na pozemcích v k. 
ú. Strážnice na Moravě, zapsaných na LV č. 1, 
v majetku města Strážnice, •••, IČ:  •••, se sídlem 
náměstí Svobody 506, Strážnice:
a) 1 ks (sloup veřejného osvětlení) v ul. Bzenec-
ká na parc. č. 288/9, v k. ú. Strážnice na Mora-

vě, před rodinným domem č. p. 1586 – ukazatel 
do ul. Rybářská,
b) 1 ks (sloup veřejného osvětlení) v ul. Ma-
sarykova na parc. č. 981, v k. ú. Strážnice na 
Moravě, před budovou občanského vybavení  
č. p. 379 (Purkyňovo gymnázium) – ukazatel 
do ul. Kostelní,
c) 1 ks (sloup veřejného osvětlení) v ul. Masary-
kova na parc. č. 981 k. ú. Strážnice na Moravě, 
před víceúčelovou stavbou č. p. 357 – ukazatel 
do ul. Kostelní, za cenu 1000 Kč/ks/rok, dle 
ceníku dopravy, mechanizace, služeb OŽPTS, 
schváleného na 7. zasedání Rady města Stráž-
nice dne 24. 1. 2011,
2/91 zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku v majetku města Strážnice, vedeného na LV 
č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě parc. č. 2909/2, 
o výměře cca 8 m², za účelem provozování se-
zónního občerstvení (sortiment zmrzlina, neal-
koholické nápoje, sladkosti atd.),
2/92 aby bylo žadateli •••, trvale bytem •••, sdě-
leno, že při prodeji pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě v ul. „Dúbrava“: 
p. č. 7383/8 orná půda o výměře 131 m²,
p. č. 7383/20 orná půda o výměře 149 m²,
p. č. 7383/29 orná půda o výměře 77 m²,
(tvořící s pozemkem p. č. 7383/4 ucelenou sta-
vební parcelu), budou podmínky prodeje ob-
dobné jako u prodeje ostatních pozemků v této 
lokalitě uskutečněné v r. 2018, tzn., že prodejní 
cena bude stanovena nejméně ve výši dle zna-
leckého posudku,
2/93 v předloženém znění dodatek č. 2 ke SOD 
na akci „Modernizace učeben ZŠ M. Kudeříkové 
– stavební úpravy“ (příloha č. 1 materiálu).
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/42 uzavření dohody o spolupráci s •••  
– FT Records, se sídlem Banskobystrická 
205/24, 621 00 Brno, IČ: 42587123, při po-
řádání hudebního Festivalu Slunce Strážnice 
2019 v r. 2019,
4/43 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro TJ Jiskra Strážnice z. s., 
se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice, 

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 6. 5. 2019
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IČ: 48846805, ve výši 2 095 156 Kč ( jedná se 
o vlastní podíl příjemce dotace z celkové částky 
6 983 851 Kč, kdy TJ Jiskra Strážnice obdrží 
zbylou část ve výši 4 888 695 Kč formou dotace 
z MŠMT ČR) určenou na rekonstrukci fotbalo-
vého hřiště a rekonstrukci fotbalových šaten 
a sociálního zázemí v areálu TJ Jiskra dle před-
ložené smlouvy,
4/44 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitosti s omezují-
cími podmínkami z vlastnictví České republiky 
do majetku města – pozemku p. č. 241/5 ost. 
plocha, zeleň o vým. 121 m², zapsaného na listu 
vlastnictví č. 60000 v k. ú. Strážnice na Moravě. 
Daný pozemek je situován v zastavěném území 
obce a je součástí veřejné zeleně v ul. Kovářská,
4/45 zveřejnění záměru prodeje částí pozemku 
parc. č. 2861/448 o celkové vým. 2829 m², v ma-
jetku města Strážnice, vedeného na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě, dle následujícího schématu 

– část „A“ poz. parc. č. 2861/448 o vým. 1620 m², 
část „B“ poz. parc. č. 2861/448 o vým. 257 m² ,
4/46 ke schválení zveřejnění záměru odprode-
je částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě, 
zapsaných na LV č. 1 – část p. č. 187/1 o vý-
měře cca 540 m² a část p. č. 35/5 o výměře  
cca 38 m² dle žádosti firmy BEST REST s. r. o., 
•••, 696 62 Strážnice,
4/47 tato usnesení:
- ZMS schvaluje založení Společenství vlastní-
ků jednotek Ořechovka 1739 Strážnice, a to ve 
spolupráci města Strážnice, manželů ••• a man-
želů •••,
- ZMS schvaluje založení Společenství vlastníků 
jednotek Ořechovka 1740 Strážnice, a to ve spolu-
práci města Strážnice, manželů ••• a manželů •••,
- ZMS schvaluje předložené stanovy Společenství 
vlastníků jednotek Ořechovka 1739 Strážnice,
- ZMS schvaluje předložené stanovy Společenství 
vlastníků jednotek Ořechovka 1740 Strážnice.

Odbor životního prostředí a technických služeb
V měsících březnu a dubnu probíhal v našem městě ořez a kácení stromů 
a keřů. Především se prováděl výchovný ořez a ošetření nových dřevin, 
kácení poškozených a uschlých stromů, především z důvodů zajištění bez-
pečnosti obyvatel města. Dále byla provedena  dosadba  nové zeleně – ibiš-
ků v ul. Komenského, navázali jsme tak na již stávající výsadbu v ulici a její 
doplnění na přání občanů.
Po vybudování nových chodníků v ulici Úprkova byla provedena úprava 
terénu s doplněním nové zeminy a dosetím travního osiva. Další činností 
většiny pracovníků odboru bylo stěhování  nábytku a ostatního zařízení 
doktorů na zdravotním středisku do nově opravených prostor. Dále byly 
provedeny potřebné práce před zahájením sezony na Baťově kanálu, a to 
především technicko-organizační zajištění tohoto prostoru pro zdárný 
průběh všech zde pořádaných kulturních akcí a také pro ostatní návštěv-
níky přístavu, kteří  toto místo s oblibou navštěvují.
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Nemůžeme zapomenout ani na zajištění čistoty 
města a na jarní sečení trávy, které nám začalo. 
Ovšem práce nám trochu komplikuje deštivé 
počasí. Prosíme tímto občany, aby neparko-
vali svými vozidly na travnatých plochách, 
abychom mohli posekat celé plochy trávníku 
a byla tímto vždy celá ulice hotová.  Také dě-
kujeme všem občanům, kteří sami aktivně po-
máhají sečením veřejných prostranství před 
svými domy a tím přispějí svým dílem k údržbě 
našeho města.

Vybudování nového odběrného místa elektřiny v ulici Kostelní
V těchto dnech pokračuje v ulici Kostel-
ní vybudování nového odběrného místa  
el. energie, které bude sloužit pro na-
pojení prodejních stánků při pořádá-
ní kulturních akcích města  pod Bílou 
věží.  Toto nové odběrné místo umožní   
připojení  většího počtu prodejních stán-
ků bez výrazného omezení s možností 
měření spotřebované el. energie. Navíc 
bude tímto opatřením zajištěna větší 
bezpečnost návštěvníků a požadovaný 
komfort prodejců.

Jaromír Michálek 

Modernizace veřejného osvětlení v našem městě
V měsíci říjnu 2018 město Strážnice podalo žádost o podporu ze SFŽP ČR na základě výzvy  
č. 6/2018 prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích, akce „Výměna svítidel veřejného 
osvětlení ve Strážnici“. Dne 11. dubna 2019 jsme obdrželi kladné Rozhodnutí o poskytnutí finanč-
ních prostředků k předložené žádosti, a to formou dotace ve výši 50 % , tj. 1,99 mil. Kč  z celkové 
částky projektu 3,99 mil. Kč.
V rámci tohoto projektu bude provedena do 30. 11. 2019 kompletní výměna 336 ks stávajících vý-
bojkových svítidel veřejného osvětlení s doplněním 18 ks nových, a to za moderní svítidla s úspor-
nou technologií LED s vysokou světelnou účinností a možností autonomního nastavení úrovně 
osvětlenosti v čase (stmívání zprvu o 1 třídu osvětlenosti a po dobu nočního klidu pak o 2 třídy), 
která vykazují značnou úsporu spotřeby el. energie. V této fázi bude výměna osvětlovacích bodů 
řešena v části města „Ořechovka“ a v zástavbě rodinných domů ul. Tyršova až po firmu Žerotín a. s. 
a dále na vytipovaných komunikacích města. V úseku ul. Tyršova – Žerotín a. s. bude provedena 
i výměna stávajících, již nevyhovujících kabelových rozvodů veřejného osvětlení včetně stožárů 
svítidel. Tato část opravy bude hrazena z vlastních zdrojů města.
Tento projekt modernizace veřejného osvětlení zajistí snížení energetické náročnosti, tj. úsporu 
spotřebované el. energie, snížení nákladů na opravy a údržbu.
V současné době probíhá výběrové řízení dodavatele stavby,  jsou řešeny další potřebná technická 
opatření. O dalším postupu projektu Vás budeme podrobněji informovat v dalších číslech zpravo-
daje.

Petr Helísek, Jaromír Michálek
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Odbor investic
Zdravotní středisko – pokračují stavební práce na bytové části
Po navrácení všech lékařů do nově opravených prostor lékařské části budovy nyní již naplno pro-
bíhají stavební práce na budoucí bytové části budovy. Z přiložených fotografií je vidět náročnost 
a rozsah momentálně prováděných bouracích prací, po nichž bude vzápětí následovat výstavba 
samotných bytových jednotek.

Výstavba nových parkovacích míst zdárně finišuje
Po finálním provedení odkanalizování budoucích parkovacích ploch, spočívající v umístění pod-
zemních zasakovacích košů s následným napojením na dešťové šachty a následné výstavbě jednot-
livých konstrukčních vrstev parkoviště, jsou nyní dokončovány práce na pokládce dlažby jednotli-
vých parkovacích míst. V průběhu června na závěr bude provedena páteřní asfaltová komunikace 
a osazení sloupů veřejného osvětlení.

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce odborných 
učeben se blíží ke konci
Stavební práce na modernizaci tří stávajících odborných 
učeben ( jazyková, interaktivní, fyzika-chemie) v budově Zá-
kladní školy M. Kudeříkové jsou již ukončeny. V současné 
době probíhá výroba a montáž vybavení učeben nábytkem. 
V průběhu června pak budou dodány a nainstalovány tabule 
s projektory, nové moderní počítače a schodolez pro zajiš-
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Městská policie informuje 
Na základě zjištění velkého množství černých skládek, žádáme tímto občany, aby veškerý odpad 
ukládali do sběrných nádob k tomu určených a neukládali je mimo tyto nádoby. Tento zákaz platí 
i na věci, které se ukládají do sběrných nádob na oblečení.
K ukládání předmětů, které se do sběrných nádob nevejdou, slouží sběrný dvůr.
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kon-
tejner). Zjištěný pachatel bude řešen blokovou pokutou na místě, nebo ve správním řízení pro 
porušení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Termíny svozu tříděného odpadu v červnu 2019
Papír (modré pytle) ........................................................................................................... úterý 4. června
Plast (žluté pytle) ................................................................................................................úterý 11. června

tění bezbariérového pohybu 
po objektu školy. Na celkové 
výdaje ve výši 4,2 mil. Kč 
jsme získali z Integrované-
ho regionálního operační-
ho programu dotaci ve výši  
90 % z uznatelných nákladů.

Petr Helísek
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Ze života města
Tož tak, chlapci… Demižón slavil 20 let!
	 Muzikanti	co	děláte,	muzikanti	co	děláte,	ej	máte	husle	a	nehráte... Slova této písničky se vůbec 
nehodí na konec dubna 2019, kdy vrcholily přípravy oslavy 20. výročí existence folklorního souboru 
DEMIŽÓN ve Strážnici.

 A skutečně bylo co oslavovat. Zúčastnil 
jsem se bohužel pouze generálky v pátek, 
ale i tak jsem byl nadšen. Jirka „Rybča“ Ry-
becký, autor scénáře, se zhostil tohoto ne-
lehkého úkolu opět na výbornou. Choreo-
graficky jej skvěle podpořili Jana Kolencová, 
Veronika Valášková, Petr Novotný a Tadeáš 
Pavlík, organizačně pak Jana a Vojta Berčí-
kovi, Jaroslav Neumann a další. 
 Retrospektivní vzpomínky pamětníka 
v rozhovoru se dvěma mladými šohaji 
umožnily souboru přenést se do jiného ča-
sového prostoru a předvést tance a zpěvy, 
které byly typické pro tehdejší dobu a kraj. 
Byla to úchvatná podívaná, s jakou jistotou 

a přesností v doprovodu cimbálové muziky 
pod vedením primáše Kubíka Tomšeje čle-
nové souboru tyto tance ztvárnili. Krásné 
písně, zazpívané s velkou vášní, umocňo-
valy prostý příběh života v tomto regionu. 
Zvlášť dojemně zaujal duet v podání Jany 
Kolencové a Dominiky Stanislavové, i když 
ta v pátek jen zastupovala. Velkým překva-
pením bylo vystoupení svolávání rekrutů, 
kde nás svou němčinou a úsměvně láma-
nou češtinou vrátil do období Rakouska-
-Uherska Vídeňák Viktor Vaďura. Folklorní 
tance originálně kontrastovaly s Lindy hopem navrátilců z Ameriky 30. let, který byl do tohoto příběhu 
citlivě vkomponován. U všech pak vyvolal nadšení tanec Gurská Polanka s valaškami, v kterém exce-
loval dlouhán Petr Novotný.
 Co říci závěrem? Myslím, že výroční oslava byla důstojnou reprezentací vynikající práce souboru. 
Nezbývá než popřát do další činnosti hodně zdaru. Jen škoda, že jsem nemohl zhlédnout gala večer 
v sobotu, protože soubor oděný v krásných krojích musel vypadat úchvatně!            Vlastislav	Janča

Douška:
 Vlastík Janča je jedním z markantních herců našeho divadelního spolku Vlastenecká omladina 
Vídeň, který s Demižónem úspěšně spolupracuje již 9 let. My si nejen podle potřeby půjčujeme stráž-
nické tanečníky, ale každým rokem zjara celý soubor rozjasní v rakouské metropoli jarní ČAJ O PÁTÉ 
svými barevnými kroji a cimbálkou. Nejen česká a slovenská menšina, ale i naši rakouští přátelé se 
na ně vždycky moc těší a zaplní velkou klubovnu české školy Komenského na Sebastianplatz 3 do 
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posledního místečka. Také my jsme už ve Strážnici několikrát 
hostovali – s muzikály Šumař na střeše, My Fair Lady a napo-
sledy v roce 2018 se SUGAR aneb Někdo to rád horké. 
 Protože jsme tentokráte sami hostovali ve stejnou sobotu se 
Shakespearovou hrou Zkrocení zlé ženy v Třebíči, tak nám 
nebylo dopřáno zúčastnit se té pravé, sobotní oslavy. Já měla 
ještě to štěstí, že jsem kromě páteční generálky navštívila 27. 
dubna odpolední veřejnou zkoušku, která se už odehrávala 
v krojích a se všemi náležitostmi. Když jsem viděla uvnitř kul-
turního domu ten shon a přípravy, usoudila jsem, že bude lepší 
vyčkat do začátku v 16 hodin v autě s knížkou. Občas jsem ov-
šem zvedla hlavu a pozorovala, jak se účinkující pomalu trousí, 

každý má něco v ruce nebo něco tahá – kro-
mě krojů i talíře s občerstvením z domova 
– a opět si uvědomila tu mravenčí práci, kte-
ré je zapotřebí, aby mohlo vzniknout něco 
úžasného. A taky že vzniklo! Ze zákulisí vím 
o problémech kvůli výpadkům na poslední 
chvíli, které vedení Demižónu muselo oka-
mžitě řešit. Při této veřejné zkoušce bylo 
očividné, jak si jsou naše divadlo a folklorní 
výstup podobní! Oproti páteční zkoušce bez 
kostýmů to bylo v sobotu odpoledne jako 
„nebe a dudy“. Byla jsem šťastná a dojatá, 
kolik mladých lidí se zaujetím a nadšením 
dávalo do tance vše, co je v nich dobré – 
svoji tryskající radost mládí a bezmeznou juchající energii. Všichni zúčastnění dostali do vínku velký 
dar našich předků a jak je vidět, váží si ho a pěstují od těch nejmenších až po ty ostřílené. Proto vám 
Demižóne držíme palce – ať se daří nám všem, abychom nikdy neztratili své kořeny!   

  Anička	Vaďurová,	předsedkyně	VOmladiny	Vídeň

Tož tak…
Jedna věc je mít nápad a druhá ten nápad umět zrealizovat. A jiná věc je mít odvahu jít proti zave-
deným klišé a stereotypům, překročit hranice pouhého pásma tanců a muziky. Strážnický soubor 
Demižón a autoři onoho večera, který jsem se zájmem a chutí viděl ve strážnickém kulturním domě, to 
všechno naplnili měrou vrchovatou. Provozovat lidovou muziku a tance v jednom z hlavních měst slo-
váckého folkloru je obtížné už z podstaty. Kolem je konkurence, řevnivost, soutěžení, tradice i jiná po-
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bídka. To, že během večera „Demižoňáci“ ukázali takovou životaschopnost, energii a nadání mladých 
lidí, svědčí o tom, že mají co nabídnout. A obvykle se dobrý duch nějakého kolektivu a zápal projeví 
i tím, že po vystoupení mají dál potřebu zpívat a tancovat, bavit se tím odkazem strážnických stařeč-

ků a stařenek (abych odkázal ke klíči, 
kterým odemkli svůj večer). Byl jsem 
ve Strážnici s přítelem, kterého minulý 
režim jako dítě vyštval za oceán, odře-
zal od kořenů a rodné země. Antonín 
(pro přátele Tonda) Bartoš je synem 
legendárního velitele paradesantní-
ho výsadku Clay Eva, nejúspěšnější 
skupiny působící na našem území bě-
hem protektorátu. Tondův otec, rodák 
z Lanžhota, byl hned v únoru 1948 za 
věrné služby vlasti a hrdinství zatčen.  
Zachránil se před StB v Hodoníně sko-
kem z prvního patra (měl paradesantní 

výcvik v Anglii) a s rodinou utekl do USA. Tam tak toužil po moravské muzice, že ji založil a malý Tonda 
v ní hrál. Jak říkal, třináckát jsme vystoupili a sedmkrát se pobili. Tož, Moravští Slováci! Viděl jsem na 
Tondovi ve Strážnici, že ho večer velice zasáhl a potěšil. Ještě v autě, cestou ze Strážnice, o tom vyprávěl. 
To znamená, že se Demižonu podařilo udělat mi hned dvojnásobnou radost. Do dalších roků – šable hore!

Břetislav	Rychlík

Pohlazení po duši
Jako většina Strážničanů, tak i já jsem sa-
mozvaný znalec folkloru. Slavnostní pro-
gram ke 20. výročí založení souboru De-
mižón byl opravdu takovým pohlazením po 
duši Strážničana, který má rád folklor. Ná-
padité propojení scénky s tanečním vystou-
pením proložené vzpomínkami strýca Poles-
ného v podání vcelku profesionální trojice, 
byl jedinečný počin ve skladbě programu. 
Doufám, že dramaturgové souboru Demižón 
budou i nadále čerpat z jeho pamětí. Ukočí-
rovat takové množství účinkujících na scéně, 
aby to vypadalo přirozeně a bylo to přijatelné pro strážnické diváky, si zaslouží poklonu a poděkování 
za zajímavý a příjemný zážitek. Přeju vedení souboru a celému souboru Demižón více podobných 
nápadů a podařených vystoupení.

Nadšený	a	spokojený	divák	Zdeněk	Peťura	člen	souboru	Žerotín	v	letech	1972–1978

Báječných 20 let souboru Demižón
Na konec dubna připravil folklorní soubor Demižón ze Strážnice oslavu svých 20. narozenin. Jak 
jinak – usilovnou prací, hudbou, tancem a zpěvem.
Dobře naladěné publikum zaplnilo celý sál strážnického kulturního domu až po samý okraj, stejně 
jako v Demižónu mladí tanečníci, muzikanti a zpěváci dozráli doslova v elixír mládí, který svou 
zralostí, lahodností, nábojem, pokorou, vůní a nadhledem naladil, pohltil, zasytil a obohatil všech-
ny přítomné.
Provedením jednotlivými na sebe logicky navazujícími obrazy pořadu se přirozeně, pohod(t)ově 



zhostili mladí profesionálové – herci Lukáš Příkazký 
a Petr Borovec. Hlavní postavou premiérového pří-
běhu se stal strýc Polesný, na jehož „poslední cestě 
na pozemském světě“ jsme se všichni v úvodu ocitli. 
Obraz dojemný, smutný, ale v podání zmíněných ka-
marádů přirozený a pravdivý, bez zbytečného senti-
mentu a smutku. 
Stejně jako se v našich životech stále dokola střídá 
den a noc, smutek a radost, zrovna tak v tomto po-
řadu světlo a tma podmanivě zvýrazňovaly vzpo-
mínky mladých mužů moderního dneška. A v jejich 
vzpomínání se na scéně zhmotnily do průvodní po-
stavy celého děje, pestrého života strýčka Polesného, z nichž autor námětu, scénáře a režisér pořa-
du Jiří Rybecký seskládal „v zádech s působivými a celou situaci příjemně doplňujícími dobovými 
snímky“ mozaiku premiérového „povzdechu“ Tož	tak,	chlapci…

Jirka Rybecký „diriguje tento početný orchestr“ od roku 1999 
a s ním „hraje“ pod Orelskou jednotou ve Strážnici. Přestože sám 
vedoucí v krátkém úvodníčku programové skládačky napsal, že se 
soubor a muzika věnují písním a tancům ze Strážnice a dalších regi-
onů jižní Moravy, slovo charakterizující následný program naznači-
lo, že jednotlivá taneční a hudební čísla budou mít mnohem výraz-
nější rádius. Náš vstupní předpoklad byl naplněn. Ač čísla zdánlivě 
nesourodá, model zpřítomnění minulosti na scéně nás přesvědčil 
o opaku a zavedl nás nejdříve do školních let strýčka Polesného 
(Když	jsem	chodil	do	školy), do času mládí a povinností (Kosí Jano, 
kosí trávu). Zavítali jsme s ním na Kopanice, kde se rodiče strýč-
ka usadili, sugestivní vzpomínky přinesl blok Za	císaře	pána nebo 

Spomienky	z	Gurskej	Polanky, podbarvené unikátními starými fotografiemi. Pořad gradoval. Kdo 
nepřišel, měl smůlu. Číslo Fašanek nás tak trošku oklamalo, neboť návrat příbuzných ze zámoří 
zpět do obce vtáhl do působivého interaktivního děje všechny diváky. Všichni starší přítomní 
najednou lovili v paměti a snažili se vyloudit myšlenku oživující ztracené předky, kteří v těžkém 
období odcházeli za prací do Ameriky… dodnes řada z nás po nich pátrá. V tomto obraze se nám 
vrátili zpět. Obyčejný vesničan (v tom nejlepším smyslu slova) z Moravy se mohl nenadále setkat 
s v té době nepředstavitelnými luxusními výdobytky Ameriky. Nevěřili ti na jevišti, ani ti v hledi-
šti… Přišel nový ozón, moderní mluva, móda, tanec, techni-
ka. Všichni pochopili, jak se žije za velkou louží a jaký sen ve 
své době lidé nemohli ani myšlenkou zažít. Co ale generace 
našich pradědů a dědů zažívala velmi intenzívně, byla soci-
alizace vesnice, združstevňování, přesvědčování rolníků ke 
vstupu do JZD, aplikace krutých represí vůči větším vlast-
níkům půdy, tzv. kulakům, kterým byl odjímán majetek, byli 
posíláni do táborů nucených prací, vystěhováváni z rodných 
vsí. Jejich rodiny trpěly s nimi, děti nemohly studovat, bylo 
velmi těžké najít si práci. Mladá generace dnes ani netuší, že 
ztráta majetku a smyslu života dohnala řadu hospodářů ke 
zbláznění, ba i k sebevraždě. Soubor Demižón pro nás při-
pravil spontánní skeč, žertovný dramatický výstup se sati-
rickým obsahem, v němž nás pravdivě a přesvědčivě uvedli 
do jezeďáckého prostředí.  
Ze Zamutova jsme se pomalu chystali domů, do Strážnice. 
MFF Strážnice a město Strážnice – to je světový pojem. Ne-



vím, jak ostatní, ale já osobně vždy držím v koutku 
oka slzu a běhá mi mráz po těle i duši s příchodem 
Strážničanů a s jejich pokorným a přitom hrdým 
zpěvem „Otvírajte	sa,	strážnické	brány…“.
Vážení, děkuji za mimořádný zážitek a přeji do dal-
ších let nadšené tanečníky, muzikanty a zpěváky. 
Ať je Váš Demižónek a Demižón bezedný, vždy plný 
poznání, kreativity, dobré nálady, pohody, energie 
a nadšení pro dobrou věc. Ať umíte stále správně 
sáhnout ke kořenům tradice a správným způsobem 
ji tradičně, nově a originálně předávat dalším.

Romana	Habartová

Demižón oslavil výročí skvělým pořadem
K mnoha pozitivním reakcím na krásný výroční pořad folklorního souboru Demižón se alespoň 
krátce připojuje i kulturní dům Strážničan. Byl to pořad velice nápaditý, měl výborně vymyšlenou 
hlavní ideovou vazbu, která logicky a přirozeně propojovala jednotlivá rovněž nápaditá a velmi 
dobře vystavěná a tanečně, pěvecky i slovem velmi dobře zvládnutá pásma a choreografie. De-
mižón své 20. výročí oslavil vskutku skvěle a připravil všem přítomným zážitek, na který se bude 
jistě dlouho vzpomínat. Poděkování patří všem, kdo se na pořadu podíleli, ať už jakýmkoli způ-
sobem – účinkujícím - současným i bývalým členům souboru, moderátorům, vedoucím souboru 
a zároveň i všem spoluautorům…, vyzvednout se však osobně musí hlavní iniciátor, autor a režisér 
pořadu, vedoucí souboru Jiří Rybecký a nelze nejmenovat dva vynikající „moderátory“, průvodce 
pořadu, strážnické rodáky - Lukáše Příkazkého (bývalého dlouholetého člena souboru Demižón) 
a Petra Borovce - a nelze také nepřipomenout, že se právě oni dva zase po dlouhé době sešli na 
prknech pódia strážnického kulturního domu, kde jsme je jako dětské herecké hvězdy obdivovali, 
spolu s ostatními, v autorských divadelních hrách Milady Musilové. Vše dohromady byl prostě 
zážitek! Folklorní soubor Demižón ukázal, že zkrátka umí, a nezbývá, než mu popřát, aby se tak 
dobře dařilo i nadále!                 Olga	Floriánová

A na závěr...
Milí členové souboru Demižón! Co ještě dodat po všech těch pravdivých pochvalných slovech na 
adresu Vašeho krásného a vydařeného jubilejního vystoupení? Dovolte, abych Vám na závěr za 
celé město Strážnice vyjádřila velké uznání a dík nejenom za dnešní mimořádný večer, ale přede-
vším za ty dvě desítky let, které tak krásně, vtipně a na vysoké úrovni reprezentujete naše město 
po celé republice i v zahraničí. A zcela jistě není nikdo, kdo by se bál, že tomu tak nebude i do dal-
ších (desítek) let.                S	úctou	Renata	Smutná,	starostka	města

Foto	Pavel	Sochor,	více	fotografií	najdete	na	www.psq.cz/piwigo/index.php?/category/10
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Oslava Svátku matek Sdružení strážnických občanů 
v důchodovém věku
Zima se překulí a zase máme jaro, na které tak moc 
čekáme. S ním odejdou všechny chmury a bolesti. 
A nastal také květen, kdy každoročně na našem klu-
bu slavíme Svátek matek. I letos tomu nebylo jinak. 
Opět nás svojí návštěvou poctili starostka Renata 
Smutná a místostarosta Walter Bartoš, krásným 
vystoupením nás potěšily děti ze souboru Danájek 
pod vedením učitelky Jany Hanákové a s doprovo-
dem cimbálové muziky Rozsocháč, za které jim moc 
děkujeme. Svými básněmi nás potěšily naše členky 

paní Přikrylová a Lípová. Po přestávce spojené 
s pohoštěním jsme se pobavili a udělali si radost 
oblíbenou tombolou. Závěr našeho příjemného 
odpoledne obstarala cimbálová muzika Mirka 
Menšíka se svými zpěváky, která nám zahrála 
a zazpívala naše oblíbené písničky. Také jim pa-
tří velké poděkování.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
večírku, či věnovali dárek do tomboly. Děkujeme 
a těšíme se na další setkání.

Za	výbor	Helena	Horňáčková

Tereza Kropíková zpívala hymny při mezinárodním 
hokejovém zápase
Skvělou reprezentací Strážnice bylo účinkování Terezy Kro-
píkové, dlouholeté vynikající zpěvačky pěvecké skupiny 
Fčeličky Zdeňka Musila, na úvod mezinárodního hokejové-
ho utkání. Při zahájení zápasu mezi Švédskem a Českou re-
publikou 4. 5. 2019 v Brně zpívala Terezka s klidem a bez-
chybně na ledové ploše před zaplněným hledištěm stadionu 
švédskou a českou státní hymnu, a to za hudebního dopro-
vodu houslí a také cimbálu čerstvého absolventa brněnské 
JAMU, Michala Grombiříka. Utkání se konalo v rámci tur-
naje CARLSON HOCKEY GAMES, jenž byl závěrem EURO 
HOCKEY TOUR čtyř nejsilnějších evropských hokejových 

mužstev - Švédska, Ruska, Finska a České republiky 
– před mistrostvím světa v hokeji. Jen pro zajímavost 
stojí za to podotknout, že později na tomto turnaji zpí-
val ruskou a českou hymnu Petr Bende.  Terezčin vý-
kon ocenilo také mnoho příznivců na sociálních sítích. 
Je potěšující, že mezi nimi byli i vynikající profesionální 
muzikanti, jako například Miloš Makovský či dokonce 
hudebníci ze švédské kapely Triakel – Emma Hardelin, 
Kjell Erik Erikson či Janne Stromstedt, která uvedla:  
A	 really	 nice	 version	 of	 the	 sweish	 anthem -  Skutečně	
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krásná	verze	švédské	hymny. Je ctí a radostí, když se strážnickým občanům daří prezentace na pres-
tižních a významných akcích doma i v zahraničí. Děkujeme.          Olga	Floriánová

Rodinné centrum Strážnice
ČERVNOVÉ 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 (aktuálně na FB)

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ 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
Pečeme s láskou – beseda s Ivou Trhoňovou, autorkou knih nejen o pečení chleba 
              – čtvrtek 13. 6. od 17 hod.

PEČEME S LÁSKOU
besedování o pečení, kvásku, receptech i knihách s autorkou knih 
nejen o chlebu s paní IVOU TRHOŇOVOU

- výroba žitného kvásku
- recepty
- ochutnávka

čtvrtek 13. června 
od 17 hod v klubovně 

Rodinného centra Strážnice Vstupné 40 Kč

PŘIPRAVUJEME
Veselé odpoledne na Zahradě u sv. Martina s pohádkou Víti Marčíka v rámci 
Oživené památky Strážnice (KD) – neděle 9. června
Letní tábor ,,JUMANJI“ – 12.–16. července
Pá, pá, prázdniny – odpoledne s pohádkou a divadlem Sandry Riedlové na Zahradě u sv. Martina 
– neděle 25. srpna
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ČT 27. 6. TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ… – doprovodný program DS 2019
 Zábavný večer nejen pro účastníky dětského folklorního festivalu.
 Kde: areál „Ostrůvek“ – zámecký park 
 Kdy: 19.30–22.30 hodin. Vstup: zdarma
 Program: K poslechu a tanci diskotéka – DJ Alternativ, výuka tanců – Martin Budiš,   
 seznamovací soutěže.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

PÁ 28. 6.  SPRÁVNÍ KLUCI SPRÁVNÉ HOLKY … – doprovodný program DS 2019
 Zábavné dopoledne v zámecké parku – tvůrčí dílny a soutěže.
 Kde: Zámecký park – areál  
 Kdy: 10.00–14.00 hodin. Vstup: zdarma
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

LÉTO S DOMEČKEM
14.–24. 6. Řecko – Fourka – ozdravný	pobyt	pro	rodiny	s	dětmi	a	další	zájemce	–	Obsazeno!
5.–12. 7. LT Monte Lope – Lopeník  „Výtvarně-kreativní“ 
29. 7.–7. 8. LT Buchlovice  CTH „VIKINGOVÉ“ – Obsazeno!
19.–23. 8. RS Trnava u Zlína – soustředění	florbalistů	a	házené	ml.	žačky/žáci –	Obsazeno!

Letní příměstské tábory v roce 2019 probíhají v termínech: 
15.–19. 7. ZŠ Sudoměřice Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, mobil 731 116 083 – Obsazeno!
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 touto cestou děkuje všem,
se kterými celý minulý školní rok spolupracoval.

Externím pracovníkům a dobrovolným pomocníkům za jejich čas, který této činnosti 
obětovali, sponzorům a patronům za jejich přízeň a sponzorské dary.

A také dětem za práci v zájmových útvarech a rodičům za podporu jejich zálib.
Přejeme všem dostatek času na odpočinek, hodně krásných prosluněných
a bezstarostných dní a v novém školním roce se zase těšíme na shledanou.

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

Strážnická házená
Dne 8. května odehrál 
házenkářský tým DDM 
Strážnice poslední letošní 
zápas Jihomoravské ligy 
mladších žákyň, ve kterém 

si domácím vítězstvím zajistil vynikající  
4. místo mezi devíti celky Jihomoravského 
kraje, když předstihl soupeře zvučných 
jmen, kteří mohou čerpat ze zázemí zajiš-
těných klubů. Ve Strážnici tak po desetile-
tích znovu ožívá házenkářská tradice. Po 
založení družstva mini házené v roce 2009 pod hlavičkou DDM, vznikl v roce 2017 současný 
úspěšný tým mladších žaček a letos na podzim přibude i tým žaček starších. Strážnice se tak 
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výrazným písmem zapisuje na mapu 
republikové házené. Ale všechno není 
ideální.  Především nám chybí hala 
s odpovídajícím hřištěm a zázemí 
ostatních klubů jako je Hodonín, Vel-
ká nad Veličkou nebo Veselí nad Mo-
ravou.  Ale i přesto neustále roste po-
čet dívek i chlapců, kteří tento sport 
ve Strážnici hrají a reprezentují naše 
město. Chybějící domácí hřiště je nej-
bolestivějším trnem v patě strážnické 
házené i ostatních sportovních klubů. 
Tým je tak nucen zajíždět k domácím 
zápasům do sousedních Vnorov, kde 
bude paradoxně pořádat i mezinárod-
ní strážnický házenkářský turnaj. To, že se přes tyto potíže strážnická házená nadále rozrůstá 
a vyvíjí, je zásluhou sponzorů a hlavně Marie a Stanislava Knitlových, kteří svou trenérskou a ma-
nažerskou činností chod klubu zajišťují. Přijďte fandit našemu týmu a sledujte nás na facebooku 
DDM Strážnice Házená a na stránkách minihazenaddmstraznice.webnode.cz.                                                                           

Za	realizační	tým	rodičů	házené	DDM	Strážnice	Radim	Sládek
  
Zahraniční návštěva
V týdnu po velikonočních svátcích zavítala do našeho domu 
dětí a mládeže dvě děvčata, dobrovolnice, které jsou v rámci ev-
ropské dobrovolnické služby na jeden rok v SVČ Lužánky Brno.
Obě mladé dívky – Gabi z Bulharska a Ellina z Ruska se ak-
tivně zapojily do chodu Domečku. V průběhu týdne navště-
vovaly zájmové kroužky a seznamovaly se s aktivitami, které 
účastníci zájmového vzdělávání dělají. V kroužku anglického 
jazyka si vyzkoušely svoji jazykovou vybavenost a pro děti 
připravily hodinový zábavně-hravý program. Podílely se na 
přípravě a realizaci Dne Země, seznámily se se zajímavými 
místy ve Strážnici a jejím okolí. Jejich pobyt u nás byl zpestřením, jak pro veřejnost, která nás na-
vštěvuje, tak pro samotné pracovníky. 
Budeme se těšit na poslední týden v červnu, kdy nás opět navštíví a budou mimo jiné prezentovat 
dobrovolnickou službu a své země na základních a středních školách ve Strážnici.

Pracovníci	DDM		
Oblastní kolo soutěže Zlatá včela

27. dubna 2019 se do nedalekých Vacenovic sjelo 16 včelař-
ských kroužků z Moravy s více jak 120 dětmi, aby změřily své 
síly v soutěži jednotlivců. Soutěžilo se v oborech rostliny, po-
můcky, mikroskop a praxe, vše v úzké vazbě na chov včel.
V nelehké konkurenci se neztratili ani naši reprezentanti včelař-
ského kroužku při DDM Strážnice a vybojovali pěkná umístnění 
při své první účasti v takovéto soutěži. Filip Sikora v mladší ka-
tegorii obsadil 13. a Ondřej Bulvas ve starší kategorii 17. místo.
Velké poděkování patří vedoucímu zájmového kroužku Filipu 
Štemberkovi za přípravu vedení a přípravu a také oběma chlap-
cům za jejich zájem o včelařství.      Roman	Zemánek
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Ze školství

Do Brna za Pipi Dlouhou punčochou            Klára Kamenská
Dne 3. 5. 2019 si všechny děti prvního stupně do školy 
musely trošku přivstat. Nečekala je však dřívější výuka, 
ale odjezd do divadla Radost v Brně. Čtyři autobusy je 
odvezly do krásného loutkového divadla, které spoju-
je činohru, muzikál, hru na nástroje i loutkoherectví 
v jednom. Všechny tyto tvůrčí činnosti se spojily do 
kouzelného představení Pipi Dlouhá punčocha. Děti 
měly možnost prožívat dobrodružství s Pipi, sledovat 
stínové divadlo, výbornou práci se zvuky i hudbou. Pře-
kvapující byly i kulisy, kde se z vily Vilekuly najednou 
stala loď, která převezla hlavní hrdiny na ostrov plný 
perel. Hra byla nápaditě pojatá, plná vtipných a tref-
ných momentů, výborně propojena s hudební složkou 
i různými efekty černého divadla. Dětem se představení líbilo, stejně jako prostředí dřevěného di-
vadla, kterému vévodí při vchodu obrovská dřevěná loď. Myslím, že všech 160 dětí prožilo krásný 
zážitek z velmi zdařilého divadelního představení.

EU Kids Online         Dagmar	Mlýnková
Naše škola pravidelně spolupracuje také s českými vysokými školami. Jednou z forem této spolu-
práce bývá šetření mezi žáky sloužící k výzkumným účelům. I proto se zúčastnili na konci dubna 
naši žáci z 8. A a 9. B projektu nazvaného EU Kids Online IV, který zaštiťuje Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně. Projekt zkoumá online rizika a bezpečnost na internetu 
u dětí v evropských státech. Jde především o rozsah zkušeností, druhy aktivit na internetu a mož-
ná rizika spojená s internetem. Výsledky budou následně srovnány s daty sebranými v roce 2010. 
Konkrétní data, týkající se všech žáků budou naší škole k dispozici, abychom jim mohli přizpůsobit 
i naše preventivní programy.

Slet čarodějnic                Hana Hatalová
V úterý 30. dubna 2019 proběhla v naší družince již tradiční akce Slet čarodějnic. V průběhu 
jednoho týdne jsme si s dětmi četli příběhy malé čarodějnice, vyprávěli jsme si, naučili jsme se pís-
ničku a různá zaklínadla. Toto 
téma jsme také výtvarně zpra-
covali – malovali jsme čaroděj-
nice, kouzelné houby, lektvary, 
vyráběli jsme pavouky. Počasí 
nám moc nepřálo, tak jsme si 
náš „rej“ užili v tělocvičně. Naše 
malé čarodějnice a čarodějové 
plnili různé kouzelnické úko-
ly – hod ropuchou na cíl, běh 
v sedmimílových botách, chy-
tání pavouků, metání hromů 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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a blesků (čarodějnická zaklínadla)… Nakonec jsme si společně zazpívali a zatančili. Po přesunu do 
školní družiny jsme si pochutnali na čarodějnických dobrotách. Myslím, že jsme si všichni zábavné 
odpoledne užili.

Pozvánka na setkání s budoucími prvňáčky a šesťáky               Petr	Tomeček	
Na první dva úterky v červnu zveme do školy všechny budoucí prvňáčky a šesťáky s jejich rodiči 
na tradiční informační schůzky před zahájením školního roku 2019/2020. Obě setkání proběh-
nou odpoledne od 16 hodin, a to ve velké klubovně nad tělocvičnou. Nejprve se v úterý 4. června 
sejdou budoucí prvňáčci a o týden později 11. června pak budoucí šesťáci. Všichni jsou srdečně 
zváni. 

Spolupráce mezi školami v praxi funguje
Na konci dubna žáci 8. tříd naší školy navštívili formou organizované prohlídky s výkladem mo-
derní dílny FabLab Experience. Díky spolupráci se Střední školou Strážnice, která se zúčastnila to-
hoto pilotního projektu, se mohli v jejím areálu seznámit s moderními výrobními stroji, jež přivezl 
kamion s návěsem na ukázku v rámci uvedeného programu. Možná, že v budoucnu některý z nich 
bude pracovat s CNC frézkou, laserovou řezačkou, 3D tiskárnou, elektronovým mikroskopem nebo 
kooperativním robotem. Jak stroje fungují a jak se s nimi zachází, se prostřednictvím této akce 
žáci určitě dozvěděli.

Získali jsme bronzový certifikát Finančně 
gramotné školy
Naše škola se v rámci projektu na podporu podni-
kavosti Kapodav zapojila do projektu Finanční gra-
motnost do škol, který pořádá společnost Yourchan-
ce, o. p. s. K jeho získání bylo potřeba splnit řadu 
podmínek: proškolit učitele, mít zpracovanou me-
todiku a upravit podle ní vzdělávací program a mít 
svůj vlastní příklad dobré praxe (Den matematiky). 
Vzhledem k tomu, že podmínky jsme splnili, byl nám 
certifikát slavnostně předán panem Karlem Šuran-
ským, lektorem a koordinátorem projektu. 
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Naše sportovní úspěchy Renata	Lanová
Květen je u nás na škole ve znamení řady sportovních aktivit. Tou hlavní je účast na největším spor-

tovním klání v atletice v okrese Pohár rozhlasu. 
Sjedou se školy z celého okresu, aby poměřily síly 
v atletických disciplínách. A my jsme se rozhod-
ně neztratili. V kategorii mladších žákyň dosáh-
la největšího úspěchu Barča Obrtlíková ziskem 
2. místa ve skoku vysokém a Lukáš Kříž ziskem 
4. místa ve stejné kategorii. Celkově se družstvo 
mladších žákyň umístilo na 6. místě.

Kategorie staršího žactva bodovala ještě lépe 
a to ziskem hned dvou prvenství. Vrh koulí vy-
hrála Barča Šťastná, skok vysoký Matěj Šuráň 
a třetí místo ve skoku vysokém získal Dušan 
Baláž.
Dalším sportovním úspěchem je postup našich 
florbalových borců do okresního kola. 
Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy!

Evropa na Čápovce Renata	Lanová
Někdo rád cestuje po světě skutečně, někdo zatím jen virtuálně. V rámci zeměpisu si takto žáci 
8. ročníku právě projeli Evropu. Projektové vyučování, kterého se zúčastnili všichni osmáci, si 
hezky užili. A porota si také přišla na své při ochutnávání národních jídel. Jednotlivé skupiny nás 
seznámily se zajímavostmi evropských států a také si mezi sebou zasoutěžily o nejlepší prezentaci.

Exkurze do Ostravy Kristína Trusková
Druhý květnový týden se osmáci vydali do Ostravy, aby zde navštívili hornické muzeum v Landek 
parku a vysokou pec v Dolních Vítkovicích.
V Landeku se nachází největší hornická expozice 
v České republice. Školáci si zde mohli vyzkoušet 
a zažít to, co prožívá horník při příchodu na šachtu 
– převlékání v řetízkové šatně, fárání do dolu a pří-
chod na důlní pracoviště. Průvodci byli zkušení haví-
ři, kteří žákům naší školy představili fyzicky nároč-
nou práci v dole. Součástí prohlídky byla i expozice 
báňského záchranářství, která představuje unikátní 
soubor dýchací techniky a její vývoj od r. 1883 až do 
současnosti.
Dolní oblast Vítkovice je původní průmyslový areál, 

Základní škola Školní Strážnice 
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kde se ještě do roku 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové 
železo. Nyní slouží jako vzdělávací, společenské a kul-
turní centrum a je možné zde navštívit původní vysokou 
pec, plynojem a další industriální budovy přebudované 
například ve Svět techniky. Naši žáci absolvovali asi sto-
minutovou prohlídku vysoké pece č. 1 včetně její mo-
derní nástavby zvané Bolt Tower a dozvěděli se něco 
o historii Vítkovic a výrobě surového železa.
Na závěr je nutné říci, že exkurze se vydařila, přinesla 
všem spoustu nových zážitků, informací a určitě i chuť 
vrátit se na toto zajímavé místo a navštívit i další objek-
ty, což teď z časového důvodu nebylo možné.

Tvoření trvalých preparátů Lucie	Kardošová
Žáci přírodopisného kroužku jsou velice zvídaví mladí příro-
dopisci a rozhodli se společně se svou paní učitelkou vyzkou-
šet techniku tvorby trvalých preparátů. Jedná se o trvalé za-
fixování vzorku rostliny či živočicha ve speciální látce na bázi 
pryskyřice do mikroskopických sklíček tak, aby bylo možné je 
i v budoucnu sledovat pod mikroskopem. Žáci si vybírali napří-
klad části těl motýlů, brouků, ploštic, pavouků, ale i rostlinnou 
stélku ke svému zkoumání. Všechny mikroskopické preparáty 
pak zkoumali pod mikroskopem a pomocí speciálního softwa-
ru zhotovili fotografie přímo z mikroskopu. Žáci se tak sezná-
mili i s technikami, které jsou pro praxi každého biologa velmi 
důležité a užitečné. Nadšení z práce bylo velké a třeba povede 
nejednoho malého přírodopisce k rozvoji v této krásné vědě. 
Všechny fotografie trvalých preparátů si můžete prohlédnout 
na jedné z nástěnek budovy školy.

„Učíme se s hady“ Lucie	Kardošová
Žáci naší školy si užívali vy-
učování s živým zástupcem 
rodu hroznýšovci, jednoho 
ze známých hadů škrtičů. 
Nejprve se žáci dozvědě-
li mnoho informací o tom, 
jak se tito krásní tvorové 
dokážou přizpůsobit divoké 
přírodě, a následně si moh-
li tyto skutečnosti ověřit na 
živém exponátu. Ačkoli se 
jedná o obávaného predáto-
ra, děti neměly žádný strach 
a pečlivě si ho prohlížely 
a nechaly si hada zalézt i za krk. Bylo velmi příjemné spojit 
výuku teorie i s praxí. V rámci přednášky došlo i k ukázce 
lovu a krmení.
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Výuka na dopravním hřišti ve Veselí nad Moravou Žáci	IV.	A	
Místo vyučování na dopravním hřišti. To se nám líbilo. Dopravní výchově se věnujeme i ve škole, 

ale tentokrát jsme vyjeli do Veselí nad Mora-
vou, kde nás čekala spoustu úkolů. Opakovali 
jsme si dopravní značky, jak správně projet 
křižovatkou a zvládli jsme i zdravovědu.
Nejvíce se nám líbily jízdy na dopravním hřiš-
ti se značkami, kruhovým objezdem a dokon-
ce i železničním přejezdem. Na zelenou volno, 
na červenou stát a přednost zprava jsme sa-
mozřejmě zvládli. Že je důležité jezdit bezpeč-
ně a dodržovat předpisy, už se nám nemusí 
ani připomínat. Protože jsme zvládli teoretic-
ké a praktické dopravní vyučování na jednič-
ku, získali jsme průkaz Mladého cyklisty. 
Teď už si jen přejeme, aby naše cesty na kole 
byly bezpečné a bez úrazů.
 

Mc Donald ś Cup Šárka	Hlahůlková
Sportovních soutěží pořádaných ASŠK Hodonín se v le-
tošním roce zúčastnili i naši žáci z prvního stupně. 
Přihlásili jsme se do turnaje Mc Donald́ s Cup. Jedná 
se o největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, 
kde ve dvou kategoriích (1.–3. tř. a 4., 5. tř.) nastupuje 
do zápasů téměř 80 tisíc chlapců a děvčat z celé České 
republiky. 
S blížícím se termínem turnaje přibývalo venku tolik 
potřebného deš-
tě. Starší chlapci 
proto odehráli 
zápasy v tělo-
cvičně ZŠ Van-
čurova, Hodonín, 
kde obsadili 5. 

místo. Mladší takové štěstí neměli. Zápasy probíhaly na 
stadionu FC Veselí nad Moravou za drobného deštíku. Ma-
lým fotbalistům však špatné počasí vůbec nevadilo. Všech-
ny souboje silně prožívali, hráli s nadšením a obrovskou 
bojovností, obsadili 4. místo. Děkujeme za reprezentaci. 

Mobilní planetárium Lucie	Hrušková
V úterý 23. 4. se celý první stupeň naší školy vydal na návštěvu do planetária.  K přesunu do něj 
nám stačilo pět minut – bylo totiž mobilní. V tělocvičně naší školy vyrostl během chvíle stan ve 
tvaru kopule, ve kterém po téměř celé jeho ploše probíhala 3D projekce tematických animací. 
Každý ročník měl svůj program. Ti nejmenší se zvědavým krtečkem objevovali svět tam nahoře, 
druháci se zvířátky navštívili vesmír, třeťáci zjišťovali, jak je neuvěřitelný a čtvrťáci s páťáky se 
vydali na odbornou cestu ze Země do vesmíru. Jsme rádi, že jsme mohli využít další ze zajímavých 
možností oživení výuky. Příště se vydáme do hvězdárny, ale tam už budeme muset po svých.
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Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Miroslava	Jagošová
V pátek 26. dubna se v DDM ve Veselí nad Moravou uskutečnilo oblastní kolo Dopravní soutěže 
mladých cyklistů základních škol okresu Hodonín. Své znalosti a dovednosti porovnali žáci z okol-
ních škol v několika disciplínách. Soutěžící si museli poradit s testy pravidel silničního provozu, 
jízdou zručnosti, projížděním stanovišť na dopravním hřišti za dozoru policistů a poskytováním 
první pomoci zraněným. V mladší kategorii nás reprezentovali žáci čtvrtého ročníku, kterým se 
podařilo získat čtvrté místo. Starší kategorii zastupovali žáci osmých tříd. Ti se zasloužili o medai-
le v bronzové barvě. Všem zúčastněným závodníkům gratuluji.

Návštěva brněnských památek Agáta	Chrenová,	žákyně	IX.	B	
V úterý 7. 5. jsme navštívili vilu Tugendhat v Brně. Všechny nás 
potěšilo, že jsme mohli vidět takovýto styl památky a projít se 
po krásné zahradě vily. Poté jsme se přesunuli na hrad Veveří, 
z jehož hradeb jsme měli výhled na přírodní krásy okolí. Za 
celou naši třídu hodnotím výlet jako jeden z nejvydařenějších.

Úspěchy v Lysé nad Labem Alžběta	Vyskočilová
Studenti Střední školy Strážnice oboru Oděvní design se zúčastnili soutěže Avantgarda v Lysé nad 

Labem, kde získali v kategorii Tradiční materiál tato ocenění: první místo s kolekcí Stopy módy si 
odnesla absolventka naší školy Aneta Valušková, druhé místo získal s kolekcí Young Freedom stu-
dent druhého ročníku Jiří Oslzlý, který obdržel rovněž první místo v kategorii Netradiční materiál 
se svou kolekcí Elektronic Human Zombie. Studentům srdečně gratulujeme. 

Střední škola Strážnice



6/201922

Taneční obor ZUŠ Strážnice na soutěžích   Daniel	Sýkora,	učitel	ZUŠ	Strážnice

Taneční obor ze 
ZUŠ, který na soutě-
žích vystupuje pod 
názvem Arcoballeno 
Strážnice, se zúčast-
nil taneční soutěže 
Czech Dance Tour 
2019. Letos jsme 
školu reprezentovali 
ve dvou věkových 
kategoriích – děti 
a junioři. 
Děti se svou choreo-
grafií My Way ob-
sadily první příčku 
a do Strážnice do-
vezly zlatou medaili. 
V juniorské kategorii zabodovala také starší děvčata s choreografií Disorder, která se 
umístila na 2. místě. Obě vítězné choreografie postoupily na Mistrovství Moravy.
Společně s rodiči, kterým děkujeme za skvělou podporu a fandění, jsme se 5. května 
2019 vydali do Prostějova, kde jsme se mezi 130 choreografiemi snažili udržet vítězné 
příčky. V soutěžní kategorii Art Dance byla konkurence veliká, přesto jsme získali v dět-
ské kategorii 4. místo a v juniorské 7. místo.

Obě soutěžní cho-
reografie, které 
mohli vidět ná-
vštěvníci soutěží, 
uvidíte také. Přijď-
te 4. června 2019 
od 17.00 hodin do 
kulturního domu 
Strážničan, kde 
budou součástí vy-
stoupení ZUŠkolák.
Děkujeme dětem, 
rodičům i ZUŠ 
za skvělý výkon 
a podporu. Už teď 
se těšíme na příští 
rok!

Základní umělecká škola Strážnice
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Sport
T. J. Sokol Strážnice – florbalový oddíl
Všechno krásné jednou končí
Letos se rozuteče obdivuhodná florbalo-
vá parta, shromážděná kolem našich tre-
nérů. Ti se svými svěřenci, kteří více než 
sedm let tvořili skvělou partu, dosáhli 
hodně úspěchů, utužili kolektiv a vzájem-
né kamarádství.
Ke konci letošní sezony se účinkování 
hráčů překulí do nové etapy jejich spor-
tovních životů.
Od září bude tato parta starších žáků  
– dorostenců, pokračovat jinde.
Velké zápasy a turnaje, tisíce hodin trénin-
ků, soustředění, florbalové a jiné akce s hrá-
či nebo rodiči, procestovaný náš kraj… Tak by se dalo pár slovy popsat společné putování těchto hráčů.
S trenéry jsme se shodli, že se nedá ani slovy napsat, co nám tato parta za těch „x“ let dala.
Loučení nemá rád žádný člověk, ale toto bude obzvláště výjimečné. V září přijdeme na trénink a čekají 
nás nové tváře.
Tato parta skvělých kluků a holek dokázala uhrát spoustu výborných výsledků nejen v České flor-
balové unii, Sokolské florbalové lize a Orelské florbalové lize, kde pravidelně nastupovala. Nikdy 
nezapomeneme na jejich hlášky a doufáme, že ani oni na ty naše :-) 
Byli jsme tým, parta, a my jim ze srdce chceme poděkovat za každou strávenou chvíli nejen na tré-
ninku a turnaji. Věříme, že ať budou jejich florbalové a životní kroky putovat kamkoliv, vzpomenou 
si, že v T. J. Sokol Strážnice začínali svoje první florbalové dovednosti. Tajně doufáme, že některé 
z nich uvidíme v těch nejlepších týmech v ČR nebo zahraničí.
Sjezdili jsme nespočet neligových turnajů. Mnoho našich hráčů prošlo i výběry žáků a je dobře, že 
se v nich dokázali vyrovnat konkurenci.
Nejvíce nás těší, že se nám (alespoň doufáme), podařilo pozitivně ovlivnit jejich život a charakter – 
nejen přístupem ke sportu. Doufáme, že se nejen ve florbalu, ale i v životě neztratí.
Rádi bychom všem hráčům a hráčkám ročníku 2004–2005 poděkovali za skvělou reprezentaci ne-
jen florbalového oddílu T. J. Sokol Strážnice, ale také města Strážnice, obou našich základních škol.
Těšíme se na nové hráče v naší „domovské hale na Čápovce.“

Co náš ještě čeká?
- další ročník florbalového maratonu 
na Čápovce
- pokračují návštěvy pohybového studia 
L. R. Fit Bzenec
- ukončení florbalové sezony s hráči a jejich 
rodiči
- mezinárodní florbalový turnaj starších žáků 
v Brně
- letní florbalové soustředění mladších a star-
ších žáků
- letní florbalové soustředění přípravky a elévů
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Taneční klub Rokaso
Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště z. s. zažívá ne-
vídaný úspěch, který získal na letošních mistrovstvích 
ČR ve sportovním tanci. Svěřenci Matyáš Grossmann 
a Linda Ondrušová (rodačka ze Strážnice) získali 
hned 3 tituly ve své kategorii Junior 1. Nejprve to bylo 
2. místo ve standardních tancích v Praze, potom  
1. místo v latinskoamerických tancích ve Zlíně a na-
konec krásné 2. místo v kombinaci všech 10 tanců 
v Roudnici nad Labem. Rodačka ze Strážnice Linda 
Ondrušová se tanci věnuje od malička, kdy nejdříve 
tančila se svým bratrem v Hodoníně a poté si našla 
svého nynějšího tanečníka v Rokasu. Společně se jim 
podařilo za krátkou dobu dosáhnout tohoto úspěchu 
a získát nejcennější mistrovský titul za podpory svých 
trenérů a vedoucích klubu Jiřího Herůdka a Martiny 
Gaťákové a také trenérů Radka Muchy a Yany Gris-
hchenko (trenéři LAT), Michala a Kláry Drhových 
a manželů Novotných (trenéři STT). Pro taneční klub 
Rokaso je to další odrazový můstek a věříme, že k nám 
zavítají další mladí zájemci zejména z řad kluků, kte-
ří budou mít o taneční sport zájem a budou chtít do-
sáhnout přinejmenším stejného výsledku jako Matyáš 
a Linda.           Jiří	Herůdek

Další informace, články a foto z našich akcí naleznete na našich www. stránkách.
Rádi mezi sebou přivítáme děti, které si chtějí zahrát florbal – trénujeme každou středu, čtvrtek a pá-
tek od 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Školní.
Další informace na www.florbal-straznice.cz nebo na FB skupině Milujeme florbal.

Trenéři	florbalových	oddílů	T.	J.	Sokol	Strážnice
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TJ Orel Strážnice spolu s RC připravili Den matek
Za nepříznivého počasí se akce konala v Orlovně. Program připravily tyto zájmové kroužky Orla: 

DFS Fěrtúšek, Mažoretky, 
Gymnastika.
K poslechu, ale i k doprovodu 
folklorního souboru zahrála 
CM ZUŠ ve Strážnici. Všech-
ny maminky i babičky byly 
odměněny dárkem. Pro děti 
byl odměnou kouzelník, kte-
rý pro ně připravil ukázku 
různých kouzel. V  klubovně 
Orla byl připraven bufet a vý-
tvarné dílničky, kde se tvořily 
nádherné výrobky. Odpoled-
ne proběhlo v rodinné atmo-
sféře. 

Zdař	Bůh!	Rada	Orla
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TJ Jiskra Strážnice
Memoriál Františka Tománka
V úterý 8. května 2018 ožil fotbalový areál TJ Jiskry Strážnice dětským křikem, smíchem a radostí. 
Konal se zde další ročník fotbalového  turnaje na počest oblíbeného strážnického trenéra mlá-
dežnických oddílů Františka Tománka. Turnaj byl určen pro mladší a starší přípravku. Turnaje se 
zúčastnilo 18 týmů, tj. téměř 200 dětí.  Na travnatém hřišti jsme připravili celkem čtyři hřiště, na 
kterých se hrálo současně. Na to, aby se hrálo dle pravidel a v rámci duchu fair play, dohlíželi čtyři 

delegovaní rozhodčí. Pro případ zra-
nění byla celou dobu připravena paní 
Romana Vávrová, které touto cestou 
děkujeme a jejíž služby jsme naštěstí 
nemuseli po celý turnaj využít. 
Po celou dobu turnaje byl přítomný 
i syn Františka Tománka – Zdeněk, 
kterému se myšlenka a tradice těchto 
turnajů velmi líbí a je pro něj potěše-
ním se této krásné akce každoročně 
osobně účastnit. Slavnostnímu zahá-
jení i ukončení byli přítomni i hlavní 
představitelé města Strážnice, a to 
starostka Renata Smutná a místosta-
rosta Walter Bartoš. Všechny týmy 
obdržely sladkou odměnu, nejlepší tři 

týmy nádherné poháry a medaile. Dále byl vyhodnocen v každé kategorii nejlepší střelec, nejlepší 
hráč a nejlepší brankář. Ti obdrželi sladkou odměnu a plaketku. 
Díky sponzorům a rodičům dětí  se nám podařilo připravit bohatou tombolu, která čítala více jak 
230 cen. Dle ohlasů si snad každé dítko nějakou tu cenu odneslo. Někdy větší cenu, někdy jen 
nějakou drobnost, ale každá cena děti potěšila. 
Organizačně vše klapalo, jak mělo. Z počasí jsme měli trochu obavy. Ale nakonec jsme je nemuseli 
mít, a celý den nám počasí přálo a svítilo sluníčko. Velký dík patří i výkonnému výboru fotbalového 
oddílu, kde všichni přiložili ruku k dílu a pomáhali, kde bylo potřeba. Také děkujeme tenisovému 
oddílu a oddílu stolního tenisu za poskytnutí zázemí pro děti. 
Největší dík patří rodičům dětí našich přípravek a trenérům, kteří turnaj připravovali. Byli vždy 
ochotni pomoct od přípravy tomboly, chystání odměn pro hráče, prezentaci turnaje, přes stavění 
stanů, až po úklid celého areálu.  
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Odehrálo se celkem 72 zápasů, ve kterých padlo 366 gólů. Kompletní výsledky a statistiky si 
můžete prohlédnout na našich stránkách www.fotbal-straznice.cz. A jak to všechno pro strážnické 
borce dopadlo?  Mladší přípravka v turnaji 5 x vyhrála a 3 x okusila hořkost porážky. I přes tento 
skvělý výkon nám to stačilo jen na 5. místo. Poslední zápas jsme hráli o druhé místo, kdy pokud 
bychom vyhráli, byli bychom stříbrní. Ale jak víme, na „kdyby“ se nehraje. V tomto utkání s Hroz-
novou Lhotou jsme byli sice jediný tým, který vstřelil branku, byla však bohužel do naší vlastní 
sítě. Kluky musíme pochválit, příště už bude pohár. 
Kluci ze starší přípravky nás příjemně překvapili. Byli nejbojovnějším týmem celého turnaje. A i když 
někdy kvalita chyběla, srdíčko tam nechali celé a umístili se na krásném čtvrtém místě. Jako jediní 
neprohráli s vítězem turnaje. Nebýt smůly v proměňování šancí, mohli být i o stupínek výš.  

Konečné výsledky
Starší přípravka

Pozice Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. FKM Morava 8 7 1 0 28:7 22
2. MiRaVa 8 7 0 1 22:3 21
3. FC Veselí 8 5 1 2 22:14 16
4. Strážnice 8 3 2 3 11:14 11
5. Blatnice 8 3 1 4 14:24 10
6. Hroznová Lhota 8 3 0 5 9:11 9
7. Petrov 8 2 2 4 5:11 8
8. Vnorovy 8 1 1 6 10:23 4
9. KEN Veselí 8 0 2 6 9:23 2

Mladší přípravka

Pozice Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Vnorovy 8 7 0 1 31:10 21
2. Hroznová Lhota 8 6 1 1 32:13 19
3. MiRaVa 8 5 1 2 53:9 16
4. KEN Veselí 8 5 1 2 37:8 16
5. Strážnice 8 5 0 3 31:9 15
6. FKM Morava 8 3 0 5 23:23 9
7. Velká nad 

Veličkou
8 2 1 5 21:21 7

8. FK Hodonín 8 1 0 7 8:62 3
9. Blatnice 8 0 0 8 0:81 0

Za rok se těšíme opět na viděnou…

Podpořili nás: 
Město Strážnice, Lesy ČR, Povodí Moravy, Liebherr, Vip-prádlo.cz, Prefa Brno, FRK Tours, 
Glamonde, Leros, brambůrky Hobža, Swietelsky, Karel Kaňák, Česká pojištovna – Okénkovi, 
Svoboda – zemní práce a autodoprava, Cyklo RaPe, Kadubec Stanislav – zahradní technika,  Maso 
– uzeniny u Šťastných, obec Sudoměřice, Lenka Pažítková, MarAlum, Vinařství Klásek, Vinařství 
Uřičář, Vinaři Strážnicka  a rodiče mladší a starší  přípravky.

DĚKUJEME!!!	
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Vzpírání
Osmnáctého a devatenáctého května se uskutečnilo 41. mistrovství republiky veteránů ve vzpírá-
ní v Holešově. I moje tělesná schránka byla účastna. Měl jsem obavy, jak se mi závod vydaří. Po 

veteránské lize jsem měl třítýdenní výpadek v tréninku. Napřed odpočinek, poté dva týdny kruté 
nachlazení. Závody se rychle přiblížily a výpadek se nepodařilo úplně dohnat. Při závodě to kupo-
divu nebylo tak špatné. V trhu mi bohužel nesedl poslední pokus a 56 kg spadlo. Škoda! V nadhozu 
vše bylo v pořádku a bylo z toho 75 kg.

Vybojoval jsem první místo, když jsem soupeře, bývalé-
ho závodníka první ligy ze Sokolova, porazil o tři kilo-
gramy. Vyhodnocovaly se i družstva, kde jsme dosáhli 
na druhé místo. O pouhé čtyři body. I můj neplatný po-
kus se na tom odepsal. Bohužel.
Na M. E. do Finska nakonec pojedu i s kolegou, můj 
start je ve čtvrtek 13. 6. Pojedeme autem, cesta bude 
hodně dlouhá. Rovaniemi, 2 500 km.
Děkuji za přízeň a držte mi palce!            	Josef	Vybíral	
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Putování po vinařských stezkách Strážnicka
Druhou červnovou sobotu vás zveme do Strážnice a okolí na putování po vinařských stezkách. Při-
praveny jsou dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Na kole nebo pěšky budete moci objevit krásy 
slovácké přírody mezi vinohrady a ochutnat místní speciality i vína přímo z rukou vinařů v tradič-
ních vinných sklípcích, třeba v legendárních petrovských Plžích. Ve Tvarožné Lhotě se pak můžete 
těšit na ochutnávku tradičních i netradičních gulášů v rámci oblíbené akce „Lhota vaří – guláše“, 
u Hotařské búdy  mezi strážnickými vinohrady bude během dne hrát pro dobrou náladu repro-
dukovaná cimbálová muzika. Výlet zakončíme v Petrově, ve sklepní uličce Plže, kde bude Vinaři 
Strážnicka připravený doprovodný vinařský, folklorní a gastronomický program. V závěrečném lo-
sování pak můžete vyhrát některou z cen – třeba vína z regionu či dovolenou v certifikovaném zaří-
zení Cyklisté vítáni.  

Startovní balíček: 
140 Kč v předprode-
ji, 160 Kč na místě, 
neplatí ho účastní-
ci do 18 let. V ceně 
startovného je za-
hrnuta sklenička 
s nosičkou, ke star-
tovnému účastník 
dostane startovní 
pas zdarma s mapou 
a programem.

Kontakt na pořada-
tele:  Dominika Bäu-
chelová, dominika.
bauchelova@nap.cz, 
603 714 331

Dominika	Bäuchelová
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Charitativní akce – světové skoky a pomoc zraněnému!
Tělovýchovný oddíl Bikepark pořádá 15. 6. 2019 (areál TJ Jiskra) charitativní akci - závod BMX 
a MTB kol určený jako pomoc těžce zraněnému Ivanovi Loveckému. Úspěšnost jeho náročné léčby, 
nehrazené zdravotními pojišťovnami, je do značné míry závislá na potřebných finančních prostřed-
cích, které bychom chtěli i touto formou pro Ivana získat. Podporu svou účastí v této výjimečné  akci 
přislíbily i naprosté špičky jezdců ve freestyle motocros, jako např. Libor Podmol , Filip Podmol a Ma-
těj Česák. Obrovsky bohatá tombola, super atmosféra a podívána, ale hlavně akce pro dobrou věc! Ve 
večerních hodinách bude pak program pokračovat koncerty kapel: 1/2straight, Step to the crowd, Ty-
she a nu-friends. PŘIJĎTE OBDIVOVAT UNIKÁTNÍ A NEBEZPEČNÉ SKOKY, DOBŘE SE BAVIT A NA-
VÍC, NEJEN DOBROVOLNÝM VSTUPNÝM, PODPOŘIT ZRANĚNÉHO SPORTOVCE A POMOCI MU 
NA JEHO NÁROČNÉ CESTĚ K UZDRAVENÍ! Děkujeme!       Ondřej	Celta,	Bikepark	Strážnice 
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Kultura ve městě
Městské muzeum
Pozvánka na výstavy
Rádi bychom pozvali všech-
ny příznivce pestrobarev-
ných kostiček na výstavu 
exponátů ze stavebnice 
Lego. Výstava „Svět kosti-
ček®“ potrvá od 1. červ-
na 2019 do 29. září 2019 
v prostorách Městského 
muzea Strážnice.
Náplní výstavy je tematic-
ká expozice filmové tvorby, 
z níž se představuje na-
příklad tematika pohádek 
Ledové království nebo Odvážná Vaiana, ale také Lego Movie. Nechybí sběratelské minifigurky 
filmových, seriálových a pohádkových postav. Expozice je doplněna i o fondy z edice Lego City. 
Představuje se také modelová řada unikátních sběratelských exponátů, zapůjčených ze soukro-
mých sbírkových fondů. Velkým lákadlem je i diorama středověkých vojenských a pirátských lodí, 
ostrůvků a pevností.
Pro děti je připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění budou kostky Lego Classic 
– Basic. Návštěvníci si mohou také v pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy nových stavebnic 
Lego za skvělé ceny. Výstava je zapůjčena od soukromého sběratele Petra Šimra.

V podzemí muzea  je možno navštívit unikátní výstavu – největší sbírku štamprlí v České republi-
ce, kterou do muzea zapůjčil Milan Hanák ze Strážnice.

Od 1. června je opět otevřena i Bílá věž s vyhlídkou na město a můžete také navštívit synagogu 
s židovským hřbitovem.              Ivo	Vratislavský



Zámek Strážnice ve světle svíček                 Foto	D.	a	Z.	Bobčíkovi
Národní ústav lidové kultury



Skanzen – Bitevní ukázka napoleonských vojsk,  z cyklu Moravské Elegie
Foto	D.	a	Z.	Bobčíkovi
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Program 74. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 
2019 a 37. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019
Čtvrtek 27. 6. 2019
9.30–11.30 amfiteátr Bludník. Z krajin za obzorem. 
 Zahraniční pořad pro školy (M. Lukešová)
19.30–22.30 Ostrůvek. Ta naše písnička česká. 
Zábavný večer pro děti (M. Knitlová)
Pátek 28. 6. 2019
10.00–14.00 louky u Platanové aleje. Správní  
kluci, správné holky. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti 
(M. Knitlová, M. Flašarová)
17.00–18.30 skanzen-amfiteátr. Tady jsme doma.  
Pořad k 10. výročí vzniku projektu (M. Maňáková,  
A. Schauerová)
17.00–19.00 skanzen – vinohradnický areál. 
Kdo se napil, ví to pravé! (F. Hrňa, M. Hrdý)
19.00–19.30 busta Slávka Volavého. Setkání 
u busty Slávka Volavého. Zahájení Noci s hudci  
(P. Horehleď, V. Pálenský)
19.45–20.30 amfiteátr Bludník. 
Slavnostní zahájení MFF a Předání Ceny Minister-
stva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury 
a folkloru za rok 2018 (K. Kovaříková)
20.30–22.00  amfiteátr Bludník. Prostá krása Ky-
jovska aneb Deset kapitol z lidové kultury (M. Luke-
šová, M. Maňáková)
20.30–22.00 amfiteátr Zahrada. Bez bab. O mu-
žích a jejich tanečních projevech (I. Mikuš) 
22.30–24.00 amfiteátr Bludník. Z krajin za ob-
zorem. Pořad zahraničních folklorních souborů  
(M. Lukešová)
22.30–24.00 amfiteátr Zahrada. Ze života stromů. 
Symboly a magické umění z goralského lesa (Ch. Heczko)
24.00–01.30 amfiteátr Zahrada. Z filmového ar-
chivu. Promítání filmu Mizející svět (garant J. Höhn)
19.00–02.30  zámecký park. Noc s hudci. Zábavy 
při cimbálových a dechových hudbách (P. Horehleď, 
V. Ducháček)
Sobota 29. 6. 2019 
9.00–10.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Pašije podle Jana. Lidové oratorium (P. Varmuža)
9.00–12.00 amfiteátr Zahrada. Soutěž o nejlep-
šího tanečníka slováckého verbuňku (J. Blahůšek, 
 J. Teturová, R. Tuček)
10.00–11.00 skanzen – areál lučního hospodářství 
Folklorní škola. O čarovném kolovrátku (V. Michalička)
10.00–11.00 zámek, Rytířský sál. Folklorní škola. 

Plzeňsko (M. Ulrychová) 
10.00–15.00 skanzen – areál, dvůr u C6. Dětský dvůr. 
Už sem obešel celú Moravu (E. Podešvová, T. Pálenská)
10.00–17.30 skanzen – areál. Přehlídka tradičních 
řemesel (L. Baňařová)
10.00–18.00 budova zámku. Festivalové kino TV 
Noe (garant V. Jaroš)
10.00–18.00 Zbojnická lúka. Sobota na Zbojnické 
lúce. Celodenní program s tanečními a hudebními 
workshopy na obnovené festivalové scéně (D. Pavlíček, 
M. Lukešová)
10.00–19.00 u amfiteátru Zámek. Jarmark chutí 
a vůní. Dojdi a okoštuj (L. Durďáková, V. Friedlová)
10.30–12.00 skanzen – amfiteátr. Kudy do zahra-
dy. Pořad dětských folklorních souborů (L. Dujková,  
K. Černíčková)
11.00–12.00 synagoga. Karpatské návraty. 
(P. Obuch) omezená kapacita sálu
11.00–12.00  skanzen – areál lučního hospodářství. 
Folklorní klub. Slovácká čítanka aneb Vybráno ze zla-
tého fondu regionální literatury (J. Jilík) 
13.00–14.00 skanzen – areál lučního hospodářství. 
Folklorní škola. Ve folklorní škole o folkloru ve škole 
(A. Schauerová) 
13.00–14.30 amfiteátr Bludník. Zpěváčci. Dětští só-
listé z Čech, Moravy a Slezska (M. Múčková)
13.00–17.00 skanzen – areál Horňácka, vinohrad-
nický areál. Přes ty vinohrady je tam pěkná cesta. Vi-
nařův rok na Strážnicku (P. Hrbáčová, L. Baňařová)
14.00–15.00 synagoga. Karpatské návraty – repríza
15.00–16.00 skanzen – amfiteátr. Muzičky. Přehlíd-
ka dětských lidových muzik (P. Číhal)
15.00–17.00 město. Slavnostní průvod (J. Hořák)
16.00–17.00 zámek, Rytířský sál. Stroj času. Perlič-
ky na dně strážnické fonotéky (M. Škopík)
16.30–19.30 amfiteátr Zámek. Finále soutěže o nej-
lepšího tanečníka slováckého verbuňku (J. Blahůšek,  
J. Teturová, R. Tuček)
20.10–20.30 amfiteátr Bludník. Předání Ceny České 
národopisné společnosti za rok 2018 (M. Novotný)
20.30–22.00 amfiteátr Bludník. Plzeňáci. Regionální 
pořad folklorních souborů širšího Plzeňska (Z. Vejvoda)
20.30–22.00 amfiteátr Zahrada. Domovina 2019. 
Pořad národnostních menšin žijících v České republice 
(J. Krist)
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22.30–24.00 amfiteátr Zahrada. Ze života stromů 
– repríza
22.30–24.00 amfiteátr Zámek. VUS Ondráš 
a SĽUK. Společný program dvou profesionálních tě-
les (R. Danajovič, S. Marišler)
22.30–24.00 amfiteátr Bludník. Z krajin za ob-
zorem. Pořad zahraničních folklorních souborů  
(M. Lukešová)
12.00–03.00  zámecký park. Zábavy a Noc s hudci. 
Zábavy při cimbálových a dechových hudbách 
(P. Horehleď, V. Ducháček)
Neděle 30. 6. 2019 
9.00–10.00 zámek, Rytířský sál. Stroj času – repríza
10.00–12.00 skanzen – vinohradnický areál. 
Kdo se napil, ví to pravé! – repríza 
10.30–12.00 amfiteátr Zahrada. Jablko od stromu. 
Hudební pořad (L. Uhlíková)
10.30–12.00 amfiteátr Zámek. Tance s přáteli 
(Ľ. Voľanská, Z. Bošeľová)

11.30–13.00 skanzen – amfiteátr. Písně pro nevěs-
tu. Zpívají ženské sbory a sólistky z Čech, Moravy 
a Slovenska (A. Maděričová, K. Kovaříková) 
12.00–13.30 amfiteátr Bludník. Plzeňáci – repríza
12.30–15.30 skanzen – areál. Jaké si to uděláte, 
takové to budete mět. Volná vystoupení souborů  
(Z. Potyková)
13.00–16.00 Zbojnická lúka. Neděle na Zbojnické 
lúce. Odpolední program s tanečními a hudebními 
workshopy na obnovené netradiční festivalové scéně 
(D. Pavlíček, M. Lukešová)
13.30–15.00 amfiteátr Bludník. Bez bab – repríza
14.30–16.00 Ostrůvek. Odpoledne s dechovkou. 
Koncert DH (J. Štica)
15.00–17.00 amfiteátr Bludník. To nejlepší na 
konec. Slavnostní galaprogram na zakončení MFF  
(P. Ryšavý)
10.00–17.00 zámecký park. Zábavy při cimbálo-
vých a dechových hudbách (P. Horehleď, V. Ducháček)

Znovu do Strážnice
Vážení a milí návštěvníci strážnického festivalu,
rok rychle uplynul a před námi se otevírá 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážni-
ce a zároveň 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Určitě jste si položili otázku, proč 
znovu jedete do Strážnice, když už jste ji navštívili mnohokrát. Prošli jste zámecký park, skanzen 
i město, tleskali domácím i zahraničním souborům, obdivovali tvůrčí přístupy choreografů a au-
torů pořadů, zazpívali si spoustu písní. A přece znovu přijedete, protože je Vám tu dobře. Čekáte, 
až uslyšíte znělku festivalu, přivítáte hosty ze zahraničí, u busty Slávka Volavého si vzpomenete 
na další výrazné osobnosti tohoto festivalu a budete se těšit na programy, jejichž nabídka je i pro 
letošní rok velmi pestrá a bohatá. Protože se zabývám převážně dětským folklorem, zaměřím své 
pozvání na pořady věnované právě dětem.
Historicky první samostatný dětský pořad vznikl na festivalu již v roce 1951. V letech 1957–1979 
byla už Dětská Strážnice, i když nepravidelně, součástí festivalu a konala se většinou týden před 
Strážnicí dospělých. Dětské pořady byly pravidelně zařazovány i do skladby programu MFF Stráž-
nice. V roce 2000 došlo k obnovení Dětské Strážnice jako samostatného festivalu, který probíhal 
v rámci oslav Dne dětí na přelomu května a června. Od roku 2009 se konají oba festivaly společně, 
což je velmi dobře.
Národní ústav lidové kultury Strážnice zaštiťuje vzdělávací programy zaměřené na předávání li-
dových tradic dalším generacím, které prezentují své výstupy právě zde, na festivalu ve Strážnici. 
V letošním roce oslaví deset let své činnosti projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, 
jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního 
vnímání dětí. Projekt Muzičky představuje mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických 
lidových muzik. Nejlepší malé zpěváky z celé České republiky si můžete poslechnout v sobotním 
pořadu Zpěváčci, ve skanzenu bude probíhat interaktivní program Dětský dvůr a v pořadu Kudy 
do zahrady vystoupí dětské soubory. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strážnice jsou připra-
veny na Ostrůvku a u Platanové aleje zábavy pro děti.
Strážnický festival je obrazem toho, jaký má společnost vztah ke svým tradicím, jak je uchovává 
a rozvíjí. A spoluúčast dětí na interpretaci prvků lidové kultury je jistotou, že pro radost a naději, 
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pro vzpomínky i nová poznání, pro setkání s přáteli a lidovou kulturou budeme moci na festival do 
Strážnice jezdit znovu a znovu.
Buďte srdečně vítáni! 

Jana	Polášková,	předsedkyně	Senátu	PR	MFF	Strážnice

Podrobnější informace o 74. ročníku MFF Strážnice naleznete na webových stránkách festivalu: 
www.festivalstraznice.cz
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Dustin Arbucle       Foto:	Lucie	Kalábová,	Olga	Floriánová,	Lenka	Gronská



Otevírání Baťova kanálu     Foto	Olga	Floriánová,	Lenka	Gronská	
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Koncerty v synagoze – Collegium Classic               Foto	Olga	Floriánová
Kulturní dům Strážničan by rád nabízel programy různorodého žánrového spektra. Do něho jis-
tě patří i koncerty klasické muziky. Nádherné komorní prostředí strážnické synagogy s úžasnou 
akustikou se k jejich uspořádání přímo nabízí. První vlaštovkou, jakousi zkouškou, zda o programy 
v tomto prostředí bude vůbec zájem, byl v minulém roce koncert židovské a moravské muziky. 

Velice milým překvapením byla zaplněná synagoga do posledního sedícího i stojícího místečka. 
Letos jsme tedy zkusili uspořádat první z plánovaného cyklu Koncertů	v	synagoze a k účinkování 
jsme přizvali komorní orchestr Collegium Classic z nedalekého Uherského Brodu. 
Byl to tak nádherný a mocný zážitek, že nezbývá, než jen děkovat všem – účinkujícím i divákům. 
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Objevte krásu argentinského tanga!
Argentinské tango je fascinující tanec založený, více než jiné tance, na hlubokém propojení taneč-
ního páru. Jde o taneční a hudební styl, který vznikl ve dvou jihoamerických přístavech na konci 
19. století, a to smísením lidové hudby přistěhovalců z řady evropských zemí (Itálie, Ruska, Němec-
ka, Španělska, Polska) a hudby místních kreolů, černochů a indiánů. Vyznačuje se vášní, nostalgií 
i melancholií. Díky své jedinečnosti byl také, podobně jako slovácký verbuňk, zapsán do Reprezen-
tativního seznamu UNESCO. V dnešní době je tanec velmi populární a rozšířený po celém světě.
Nabízí se jedinečná příležitost se jej naučit i v kurzu organizovaném ve strážnickém kulturním 
domě.
Kurz se uskuteční pod vedením zkušeného lektora Jiřího Burgeta z Brna jako víkendový  
14.-16. 6. 2019. Zájemci se mohou v páru přihlásit mailem, telefonicky či osobně v KD Strážničan – 
program@kd-straznice.cz, tel. 518 334 762, 731 101 318 - nejlépe do 12. 6. 2019. Cena kurzovného 
na osobu činí 150 Kč. Heslem kurzu je: Naučte	se	argentinské	tango	a	najdete	potěšení	na	celý	život.

Přesto, že počasí zrovna nelákalo k procházce a opuštění tepla rodinného krbu, bylo obdivuhod-
né, kolik návštěvníků na koncert přišlo a v podstatě zcela zaplnilo připravené auditorium. Kvalita 
hudebního zážitku byla dána díky skvělému provedení skladeb z různého hudebního období. Jak 
sdělila vedoucí ansámblu, Hana Červenková, která velmi příjemným slovem koncertem prováděla,  
orchestr si pro strážnické publikum připravil to nejlepší ze svého repertoáru. Nadšení hudebníků, 
úžasné souznění mezi nimi a diváky, akustika prostředí nesoucí prostorem nádherné tóny muziky 
a to vše umocněno krásným prostředím synagogy a geniem loci této stavby vytvořilo pro všech-
ny neobyčejný zážitek. Dokladem toho byly jistě i dlouhotrvající potlesky diváků se závěrečným 
standing ovation, jejich reakce po koncertě i reakce členů orchestru, kteří uvedli, že jen málokdy 
se vytvoří na koncertě tak neopakovatelná atmosféra, jako se tomu stalo ve Strážnici, a velmi 
oceňovali strážnické diváky. I účinkující si díky nim odnášeli ze Strážnice jedinečný zážitek. Ještě 
jednou všem děkujeme a budeme se těšit na další podobné hudební okamžiky, nejen ve strážnické 
synagoze. Poděkování patří také Muzejnímu vlastivědnému spolku, Ivo Vratislavskému, který nám 
umožňuje synagogu ke kulturním akcím využívat.            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 čtvrť, 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 zrnka 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
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Tak jako každoročně, i v letošním roce kulturní dům Strážničan s podporou města Stráž-
nice 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. Další obsaze-
ní: Rudolf Hrušínský ml., Roman Tomeš, Simona Postlerová/Tereza Nekudová aj. 
Vstupenky doporučujeme koupit v předprodeji.     Olga	Floriánová
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Městská knihovna při KD Strážničan
Čarodějnice 
Díky dlouholeté spolupráci s družinou při ZŠ Školní zdobí vždy prostory knihovny krásné obrázky 
a výrobky dětí, které tuto družinu navštěvují. Na oplátku byly děti pozvány do knihovny na slet 
čarodějů a čarodějnic, který se jako vždy vydařil. 

Výstava mušlí a zkamenělin
Ve dnech 20.–24. května proběhla v knihovně výstava, kterou si připravily děti a vychovatelky 
z družiny ZŠ Školní. V minulých letech se výstava konala v prostorách školy, letos ji vychovatelka 
Jana Klimková nainstalovala v čítárně knihovny, aby se na ni mohli přijít podívat zájemci z řad 
veřejnosti. K vidění byly lastury i jiné mořské přírodniny, trilobiti a další fosílie.

Alena Brhelová a Hana Somrová, knihovnice
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ÚT 4. 6. KD – ZUŠkolák 17.00
Závěrečné vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Strážnice.
Předprodej vstupenek v KD Strážničan 

SO 8. 6. KD – Dětská show s pohádkovými postavami 17.30
Představí se Spiderman, princezna Elza, Spongebob, víla Zvonilka, Harry Potter a další.
Celým představením bude děti bavit veselý Harlekýn. Vstupenky jsou k dispozici  
na www.slevomat.cz/akce/1463198-detska-show-s-pohadkovymi-postavami

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

14.–16. 6. KD – Kurz argentinského tanga 
Podrobnější informace budou na našich stránkách www.kulturnidumstraznican.cz

PÁ 21. 6. zámecký park – FREDDIE open-air muzikálová show  20.30
Divadlo 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.–30. 6. park, město – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019 a Dětská Strážnice 2019

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 červen 2019
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Inzerce

Základní škola Strážnice 
Školní 283 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst:

- UČITELE/UČITELKY II. STUPNĚ 

na celý úvazek nejlépe 
s aprobací Tv–Z nebo Tv 

s jinou kombinací předmětů, 
nástup od 1. 9. 2019

- ASISTENTA/ASISTENTKY 
PEDAGOGA,

 nástup od 1. 9. 2019

Zájemci zašlete žádost a životopis 
na adresu školy, případně 
mailem na reditel@zsstr.cz
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Help finance – finanční služby, s. r. o.
Vám nabízí refinancování půjček, podnikatelských 

úvěrů, vyplacení závazků či exekucí…

Bez skrytých poplatků a bez provizí

Požadovaná zástava nemovitostí nebo komerčních prostor

Do 48 hodin nabídneme řešení na míru
konzultace zdarma, kontakt 773 551 703, 797 824 894

KOUPÍM 
GARÁŽ 

NA OŘECHOVCE.

TEL.: 608 459 295
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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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