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Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

PŘIJATÁ USNESENÍ
1) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
85 za ověřovatele zápisu Jana Marka a Václava 
Mikulku. Zapisovatelkou zápisu Ludmilu Kalužo-
vou,
86 program dnešního zasedání,
87 závěrečný účet města Strážnice za rok 2018 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad,
88 rozpočtové opatření č. 2/2019 na straně pří-
jmů zvýšení o + 602,0 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení o + 2 832,0 tis. Kč, financování zvýšení 
o +2 230,0 tis. Kč v předloženém znění,
89 účetní závěrku města Strážnice za rok 2018 
v předloženém znění,
90 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 
na rok 2019 pro TJ Jiskra Strážnice, z. s., se sídlem 
Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice, 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) urče-
nou na rekonstrukci fotbalového hřiště a rekon-
strukci fotbalových šaten a sociálního zázemí 
v areálu TJ Jiskra dle předložené smlouvy,
91 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro Orel jednotu Strážnice, 
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,  
IČ: 64479242, ve výši 15 000 Kč na částečnou 
úhradu výdajů spojených s 20. výročím založení 
FS Demižón dle předložené smlouvy,
92 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro TJ Jiskra Strážnice z. s., 
se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice,  
IČ: 48846805, ve výši 20 000 Kč na opravy pře-
kážek pro oddíl Bikepark dle předložené smlouvy,
93 a) založení Společenství vlastníků jednotek 
Ořechovka 1739 Strážnice, a to ve spolupráci 
města Strážnice, manželů ••• a manželů •••,
b) založení Společenství vlastníků jednotek Oře-

chovka 1740 Strážnice, a to ve spolupráci města 
Strážnice, manželů ••• a manželů •••,
c) předložené stanovy Společenství vlastníků jed-
notek Ořechovka 1739, Strážnice,
d) předložené stanovy Společenství vlastníků jed-
notek Ořechovka 1740, Strážnice,
94 zveřejnění záměru bezúplatného převodu 
nemovitostí z vlastnictví města do majetku ČR – 
Krajské ředitelství policie JMK – pozemků v k. ú. 
Strážnice na Mor. p. č. 608/2 v plném rozsahu 
a pozemku p. č. 607/1 v rozsahu minimálně za-
stavěné plochy stavbou nových venkovních úprav 
(schodiště, plošina, chodník) u budovy č. p. 1542 
v ul. nám. 17. listopadu, v k. ú. Strážnice na Mor.,
95 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitosti s omezující-
mi podmínkami z vlastnictví České republiky do 
majetku města – pozemku p. č. 241/5 ost. plocha, 
zeleň o vým. 121 m2, zaps. na LV č. 60000 v k. ú. 
Strážnice na Moravě. Daný pozemek je situován 
v zastavěném území obce a je součástí veřejné ze-
leně v ul. Kovářská,
96 zveřejnění záměru prodeje částí pozemku  
p. č. 2861/448 o celkové vým. 2829 m2 v majetku 
města Strážnice, vedeného na LV č. 1 v k. ú. Stráž-
nice na Mor., dle následujícího schématu:
- část „A“ poz. p. č. 2861/448 o vým. 1620 m2 
a část „B“ poz. p. č. 2861/448 o vým. 257 m2,
97 odložení rozhodnutí o zveřejnění záměru od-
prodeje částí pozemků v k. ú. Strážnice na Mor., 
zapsaných na LV č. 1:
- část p. č. 187/1 o vým. cca 20 m2,
- část p. č. 187/1 o vým. cca 540 m²,
- část p. č. 35/5 o vým. cca 38 m²
dle žádosti společnosti BEST REST s. r. o., 
Předměstí 1651, 696 62 Strážnice,
98 uzavření dohody o spolupráci s ••• – FT 
Records, se sídlem Banskobystrická 205/24,  
621 00 Brno, IČ: 42587123, na pořádání hudeb-
ního Festivalu Slunce Strážnice v r. 2019.

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 27. 5. 2019 

PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/29 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní města za rok 2018,

USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 20. 5. 2019
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1/30 bez připomínek předložený záměr ••• a ••• 
odkoupit pozemek p. č. 2865/1 v k. ú. Strážnice 
od Římskokatolické farnosti sv. Martina ve Stráž-
nici za účelem realizace budoucího záměru roz-
šíření a modernizace provozovny autovrakoviště, 
při kterém by mělo dojít k zlepšení technických, 
ekologických i estetických podmínek provozu, ja-
kož i k rozšíření nabídky služeb,
1/31 zprávu k průběhu zadávacího řízení veřej-
né zakázky „Digitalizace a modernizace kina ve 
Strážnici dle standardu DCI“,
1/32 zprávu OISB o možném odkupu nemovitosti 
č. p. 485 na nám. Svobody s tím, že odbor ISB 
zajistí znalecký posudek na určení ceny nemovi-
tosti.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/94 udělení plné moci pro obec Rohatec k zastu-
pování města na XVII. sněmu Svazu měst a obcí 
ČR,
2/95 přijetí dotace ve výši 50 000 Kč na reali-
zaci projektu „Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC 
Strážnicko“ dle předložené Smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č. JMK059002/19/ORR,
2/98 poskytnutí finančního daru ve výši  
4 000 Kč subjektu ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem 
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ: 70967318, 
dle předložené smlouvy,
2/99 předložený plán realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací 
akce „Strážnice – rekonstrukce místní komunika-
ce v ul. Školní“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění 
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s. r. o, Benátky 17, 
698 01 Veselí nad Moravou, Stavba a údržba sil-
nic s. r. o., Riegrova  817/37, 690 02 Břeclav, SWI-
ETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Doprav-
ní stavby MORAVA, oblast Hodonín, Brněnská 42, 
695 01 Hodonín
c) návrh členů a náhradníků hodnoticí komise, 
která rovněž provede úkony spojené s otevírá-
ním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých 
uchazečů a následným vyhodnocením nabídek: 
Walter Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák + náhrad-
níci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek, Olga Flori-
ánová,
2/100 předložený plán realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací 
akce „Rekonstrukce plynové kotelny tělocvičny – 
ZŠ Školní“, který obsahuje:

a) zadávací dokumentaci v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů:
 1/ Marcinka Vlastimil, •••
 2/ Švrček Jiří, •••
 3/ Pavka Pavel, •••
c) návrh členů komise pro otevírání obálek a po-
souzení a hodnocení nabídek včetně jejich ná-
hradníků ve složení: členové komise Walter Bar-
toš, Petr Helísek, Radek Tyllich. Náhradníci Petra 
Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/101 - účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové 
organizace Mateřská škola Strážnice, Smetanova 
1539,  IČ: 70945446
- účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové orga-
nizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, 
Příční 1365,  IČ: 70945730
- účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové or-
ganizace Základní škola Strážnice, Školní 283,   
IČ: 49418971
- účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organi-
zace Školní jídelna Strážnice, IČ: 49418858
- účetní závěrku za rok 2018  příspěvkové or-
ganizace Kulturní dům Strážničan ve Strážnici,  
IČ: 00637912,
2/102 čerpání investičního fondu na vybudování 
kabinetu asistenta pedagoga v budově Základní 
školy M. Kudeříkové,
2/103 uzavření nájemní smlouvy k pronájmu plo-
chy v majetku města Strážnice zapsané 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 za cenu 300 Kč za rok, ná-
jemce ••• , Strážnice,
2/104 záměr pronájmu nebytového prostoru 
o výměře 93,39 m² v budově zdravotního středis-
ka náměstí 17. listopadu č. p. 1545 v předloženém 
znění,
2/105 uzavření předložené smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, na základě 
níž je v rámci stavby „Reko MS Strážnice – Vi-
nohradská 35“  vydán souhlas města Strážnice 
s úpravou plynovodního potrubí na pozemku 
města Strážnice p. č. 984 u budovy č. p. 35 v ulici 
Vinohradská ve Strážnici, to vše v katastrálním 
území Strážnice na Moravě, a to mezi organizací 
GasNet, s. r. o. jako budoucím oprávněným z věc-
ného břemene a městem Strážnice, jako budou-
cím povinným z věcného břemene a dále schvalu-
je podpis předložené grafické situace, na základě 
něhož je vydán dle § 184a stavebního zákona 
souhlas města Strážnice jakožto vlastníka po-
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zemku p. č. 984 s úpravou plynovodního potrubí 
na pozemku města Strážnice p. č. 984 u budovy 
č. p. 35 v ulici Vinohradská ve Strážnici, to vše 
v rámci akce „Reko MS Strážnice – Vinohradská 
35“,
2/106 předložený plán realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele stavebních pra-
cí akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve 
Strážnici“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění 
b) seznam oslovených uchazečů, a sice:
- EVEM group s. r. o.,  •••, 594 01 Velké Meziříčí
- Českomoravská světelná s. r. o., •••, 691 72 Klo-
bouky u Brna
- SEKV, spol. s r. o.,  •••, 614 00 Brno
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise, 
která rovněž provede úkony spojené s otevírá-
ním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých 
uchazečů a následným vyhodnocením nabídek: 
Olga Floriánová, Petr Helísek, Jaromír Michálek 
+ náhradníci: Radek Tyllich, Radek Nejezchleba, 
Jiří Slezák,
2/107 v předloženém znění smlouvu o dílo se 
společností 1. Slovácká plavební s. r. o. se síd-
lem Masarykovo náměstí 5, 695 01 Hodonín,  
IČ: 88756131 na zajištění provádění výkonu funk-
ce správce přístaviště pro letošní plavební sezonu 
v termínu od 21. 5. 2019 do 30. 9. 2019,
2/108 plán realizace veřejné zakázky na provede-
ní stavebních prací na akci „Rekonstrukce míst-
ní komunikace v ul. Rumunská“, který obsahuje 
zadávací podmínky v předloženém znění a návrh 
členů a náhradníků hodnotící komise, která rov-
něž provede úkony spojené s otevíráním obálek, 
posouzení kvalifikace jednotlivých uchazečů 
s následným vyhodnocením nabídek – Petr Helí-

sek, Jiří Slezák, Walter Bartoš a náhradníci Radek 
Tyllich, Eva Nováková, Petra Fialová,
2/109 uzavření příkazní smlouvy se společnos-
tí PORADÍME VÁM s. r. o, se sídlem •••, 696 17 
Dolní Bojanovice, IČ: 06805680, na dobu určitou 
jednoho roku, jejímž předmětem je výkon činnos-
tí pověřence na ochranu osobních údajů v před-
loženém znění.
Rada města Strážnice neschvaluje:
3/1 poskytnutí finančního daru ve výši  
10 000 Kč subjektu Alzheimercentrum Zlín, z. ú., 
se sídlem č. p. 160, 277 44 Zlosyň, IČ: 03461891, 
dle předložené žádosti.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/48 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro TJ Jiskra Strážnice z. s., 
se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice,  
IČ: 48846805, ve výši 20 000 Kč na opravy pře-
kážek pro oddíl Bikepark dle předložené smlouvy,
4/49 rozpočtové opatření č. 2/2019, na straně 
příjmů zvýšení o + 602,0 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení o + 2 832,0 tis. Kč, financování zvýšení 
o + 2 230,0 tis. Kč v předloženém znění.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ 
Rada města Strážnice schvaluje:
2/96 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 
2019 pro ••• bytem ••• ve výši 40 000 Kč na 
částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním 
akce „CHARITY DIRT JUMPS EVENT“ konané  
15. 6. 2019 dle předložené smlouvy,
2/97 poskytnutí finančního daru ve výši  
15 000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s., se sídlem 
Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198, dle 
předložené smlouvy.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice schvaluje:
2/110 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 
2019 pro ••• bytem ••• Strážnice, nar. ••• ve výši 
15 000 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených 
s pořádáním charitativní akce na podporu pro 
postiženého sportovce s názvem „CHARITY DIRT 
JUMPS EVENT“ konané 15. 6. 2019 dle předlože-
né smlouvy.

USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 27. 5. 2019
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MĚSTO STRÁŽNICE
Tajemník Městského úřadu Strážnice vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/ 2002 Sb., v platném znění

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT FINANČNÍHO ODBORU – MZDOVÝ(Á) ÚČETNÍ
Místo výkonu práce: Městský úřad Strážnice
Popis práce: zpracování mezd, jejich výpočet včetně zúčtování platu, náhrad platu a ostatních 
plnění, sledování zákonů, nařízení vlády a prováděcích předpisů týkajících se mezd a jejich uvádění 
do praxe
Kvalifikační požadavky: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru
Další předpoklady: 
- praxe ve mzdové účtárně minimálně 2 roky, znalost mzdového účetnictví
- praxe ve státní správě nebo samosprávě včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti výhodou
Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr se sjednává na dobu určitou a to po dobu  
zástupu zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Platové podmínky: 9. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Termín nástupu: 15. 8. 2019 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul uchazeče,  - datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,  - místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu    - datum a podpis uchazeče,
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech, 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný
  doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud doklad o bezúhonnosti 
  domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 14.00 hodin
dne 12. 7. 2019 na podatelnu Městského úřadu Strážnice nebo poštou na adresu:

Městský úřad Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice.
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení – mzdová účetní“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24. 5.–25. 5. 2019
Výsledky hlasování za územní celek – Obec Strážnice:

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v %
4 4 578 1 485 32,44

Strana Platné hlasy celkem v %
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 366 24,71
ANO 2011 239 16,13
Česká pirátská strana 215 14,51
Občanská demokratická strana 176 11,88
Komunistická strana Čech a Moravy 121 8,17
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Odbor investic
Zdravotní středisko – pokračují stavební práce na bytové části
Naplno probíhají stavební práce 
na budoucí bytové části budovy. 
Z přiložených fotografií je vidět 
náročnost a rozsah prováděných 
stavebních prací, jejichž celkové 
ukončení nastane koncem října le-
tošního roku.

Bratrská – rekonstrukce vedení NN a výstavba 
nového veřejného osvětlení
V průběhu května a června provedla firma E.ON ČR prostřed-
nictvím dodavatelské firmy MOEL s. r. o dlouho plánovanou  
rekonstrukci svého nadzemního NN vedení, při níž došlo k de-
montáži betonových sloupů a vlastního nadzemního kabelu 
NN s následným umístěním této inženýrské sítě do země. 
Jelikož byla na těchto sloupech umístěna svítidla městského 
veřejného osvětlení, město současně provedlo výstavbu no-
vého (provizorního) veřejného osvětlení včetně podzemních 
kabelových rozvodů. Nyní jsou již svítidla a stožáry osazeny 
v souladu s technickými předpisy platnými pro místní komu-
nikace, a to pouze do doby, než započne dlouhodobě připravo-
vaná revitalizace celého uličního prostoru v ulici Bratrská. Při 
ní tyto lampy budou vyměněny za svítidla, jejichž vizáž bude 
v souladu s celkovou koncepcí daného prostoru. Ještě v letoš-
ním roce dokončíme stavební projekt úprav celého uličního 
prostoru tak, aby v následujícím období mohla započít vlastní 
realizace, jež bude zahrnovat vybudování komunikace, včetně chodníků. Důležitým předpokladem 
provedení této akce je ale též oprava kanalizace a vodovodu připravovaná v úzké spolupráci s firmou 

VAK Hodonín. 

Výstavba nových parkovacích míst  
zdárně dokončena
V průběhu dubna zahájilo město Strážnice budování dvou 
parkovišť, a to v lokalitě u budovy vlakového nádraží a u are-
álu technických služeb o celkovém počtu stání 29 míst. Par-
koviště u nádražní budovy ČD obsahuje kolmá stání v po-
čtu 8 ks, z toho jedno pro handicapované osoby. Parkoviště 
u areálu technických služeb je umístěno podél komunikace 
v ul. Nádražní do 130 m od nádraží BUS (v prostoru vedle 
budovy OŽPTS) a je zde vybudováno 21 parkovacích míst 
se šikmým stáním a z toho jedno podélné stání pro han-
dicapované osoby. Akci provedla firma STAVBY VANTO,  
s. r. o.  Kunovice v celkovém nákladu 3,1 mil. Kč vč. DPH. 
V průběhu července bude u parkovacích míst u budovy ČD 
ještě zabudován krytý přístřešek na zaparkování kol a nová 
výlepová plakátovací plocha s podsvícením.
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Rekonstrukce chodníku před městským 
úřadem
Počátkem června provedla firma Zlatek Vodička ze 
Svatobořic v nákladu 300 tisíc Kč rekonstrukci chod-
níku podél budov městského úřadu na náměstí Svo-
body. 

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce odborných učeben již ukončena
V budově Základní školy M. Kudeříkové proběhla v měsících březen až červen modernizace tří stávají-
cích odborných učeben (jazyková, interaktivní, fyzika-chemie) spočívající v provedení nových rozvodů 
elektroinstalací včetně zednického zapravení, nových výmaleb interiérů, pokládek nových podlaho-
vých krytin  a následných dodávek a montáží nábytků, dodávek a instalací tabulí s projektory nových 
moderních PC. Pro zajištění bezbariérového pohybu po objektu školy byl též pořízen nový schodolez. 
Na celkové výdaje ve výši 4,2 mil. Kč jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu 
dotaci ve výši 90 % z uznatelných nákladů.

Rumunská – přípravy na celkovou rekonstrukci uličního prostoru vrcholí
V ulici Rumunská je dokončen projekt celkové rekonstrukce uličního prostoru, jenž řeší nový stav 
komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v celkovém nákladu cca. 12 milionů Kč. Předpokladem 
k této realizaci byla součinnost s firmou VaK Hodonín, která již provedla v uplynulých měsících pro-
střednictvím své dodavatelské firmy Swietelsky Hodonín plánované opravy vodovodního a kanalizač-
ního řadu, a to z důvodu špatného technického stavu těchto inženýrských sítí. V rámci této stavby 
jsou nyní všechny stávající domovní kanalizační přípojky přepojeny na nové potrubí. U vodovodních 
přípojek společnost VaK Hodonín provedla navrtávací pasy a zákopové soupravy v místě napojení 
každé přípojky. Před započetím stavby byli vlastníci nemovitostí upozorněni firmou VaK na možnost 
využití současné situace stavebních prací k případné výměně svých přípojek v celé její délce, pokud 
jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Tato výměna přípojek pak proběhla na náklady vlastníků ne-
movitostí. Práce se prováděly při úplné uzavírce celé ulice etapovitě po menších úsecích tak, aby došlo 
k co nejmenšímu omezení provozu pro obyvatele Rumunské ulice.
Nyní město Strážnice provádí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při rekonstrukci celého 
uličního prostoru. Začátek prací je plánován na konec července, konec těchto prací se přepokládá 
v prosinci 2019. V souběhu navíc provede firma E.ON ČR rekonstrukci vedení svého nadzemního vede-
ní NN, při níž dojde k demontáži betonových sloupů a vlastního nadzemního kabelu NN s následným 
umístěním této inženýrské sítě do země. Jelikož jsou na těchto sloupech umístěna svítidla městského 
veřejného osvětlení, město současně počítá s výstavbou nového veřejného osvětlení včetně podzem-
ních kabelových rozvodů, a to v nákladu 1 mil. Kč.

Ulice Školní – přípravné práce před letní rekonstrukcí
V ulici Školní se připravuje celková oprava uličního prostoru – komunikace a chodníku, odstavných 
stání a úprava prostoru u kaple sv. Rocha ve výši cca. 4,2 milionů Kč. V průběhu jarních měsíců firma 
Vodovody a kanalizace Hodonín provedla rekonstrukce svého vodovodního řadu. Vlastní stavební prá-
ce na opravě uličního prostoru jsou plánovány na letní měsíce červenec a srpen, kdy v souběhu s nimi 
firma Vodovody a kanalizace Hodonín provede ještě rekonstrukci kanalizační sítě. 
Práce budou prováděny při úplné uzavírce celé ulice, ale samozřejmě tak, aby došlo k co nejmenšímu 
omezení obyvatel Školní ulice.

Rekonstrukce a výstavba chodníků, Strážnice – ul. Rybářská 
V roce 2017 probíhaly v ulici Rybářská stavební práce na rekonstrukci komunikace II/426 (investor 
SÚS JMK) a na rekonstrukci vedení NN (investor E.ON ČR). Při nich byly značně narušeny a poté znovu 



opraveny stávající povrchy chodníků. Město Strážnice proto připravilo projekt rekonstrukce těchto 
chodníků, na základě něhož jsme podali v listopadu 2018 na Státní fond dopravní infrastruktury ČR 
(SFDI ČR) žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 z programu zamě-
řeného na zvýšení bezpečnosti dopravy (Bezpečnost). Celkové náklady akce dle zpracované projektové 
dokumentace činí 2 000 000 Kč (stavební práce, inženýrská činnost, administrace výběrového řízení, 
dotační management). Z programu Bezpečnost bude poskytnuta dotace ve výši 85 % z celkových uzna-
telných nákladů (v tomto případě se jedná o uznatelné stavební náklady ve výši 425 000 Kč). V součas-
né době nám bylo oznámeno ze strany SFDI ČR, že naše žádost byla kladně vyhodnocena a přiznána 
dotace ve výši 361 000 Kč a že musí být provedena v letošním roce. Nyní již probíhají přípravné práce 
na započetí výběrového řízení na dodavatele akce tak, aby realizace proběhla v letošním roce od září 
do listopadu.

Chodník Za Drahou
V rámci této akce dojde k vybudování nového chodníku v ulici Za Drahou v úseku od křižovatky s ulicí 
Za Valy po vstupní bránu ZD Žerotín a. s. Nyní již probíhají přípravné práce na započetí výběrového 
řízení na dodavatele akce, s jejíž realizací se počítá v měsících srpen až říjen letošního roku. Náklad dle 
zpracované projektové dokumentace činí 2,5 mil Kč. Celá akce musí být koordinována s akcí jiného in-
vestora Správy železniční dopravní cesty ČR, který plánuje v letních měsících provést úpravy místního 
železničního přejezdu, na který má náš chodník navázat.

Základní školy
V budovách obou základních škol (ZŠ MK, ZŠ Školní – tělocvična) budou provedeny v průběhu letních 
prázdnin rekonstrukce havarijních stavů kotelen. V současné době probíhá výběrové řízení na dodava-
tele obou akcí v nákladu cca. 2 mil. Kč.

Úprava zahrady DDM   
Na základě vypracované dokumentace na úpravu zahrady DDM Strážnice podalo město Strážnice 
koncem ledna 2018 žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR. Obsahem projektu 
je řešení nové dispozice a vybavení zahrady novými herními prvky v celkovém nákladu 700 tisíc Kč. 
V průběhu července 2018 SFŽP ČR vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 500 tisíc Kč, z toho 
tedy vyplývá, že město Strážnice bude doplácet vlastní zdroje již jen ve výši 200 tisíc Kč. Nyní je po 
mnoha měsících usilovného hledání dodavatele a na základě opakovaného výběrového řízení konečně 
podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, na základě níž vlastní realizace započne v září 
tohoto roku s termínem ukončení do listopadu.

Helísek Petr

Odbor životního prostředí a technických služeb
Upozornění na změnu dopravy
Informujeme občany, že od 8. 7. 2019 do 17. 7. 2019 bude uzavřený železniční přejezd na ulici Za Dra-
hou z důvodu rekonstrukce tohoto přejezdu. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením přes 
ulici Za Valy a ul. Radějovská. V termínu 8. 7. 2019–12. 7. 2019 bude uzavřen žel. přejezd ve Vnorovech 
na silnici I/55 taktéž z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa bude vedena přes Bzenec a Mor. Písek. 
V průběhu měsíce července a srpna 2019 budou probíhat stavební práce na ulici Školní v rámci rekon-
strukce kanalizace, chodníků a vozovky. Při stavebních pracích dojde k uzavření této části ulice.

Ladislav Sovič

Termíny svozu tříděného odpadu v červenci 2019
Papír (modré pytle) ............................................................................................ úterý 2. července
Plast (žluté pytle) ................................................................................................. úterý 9. července
Termíny svozu tříděného odpadu v srpnu 2019
Papír (modré pytle) ............................................................................................ úterý 6. srpna
Plast (žluté pytle) ................................................................................................. úterý 13. srpna



LETEM SVĚTEM 

Více najdete na facebooku města - https://www.facebook.com/Strážnice-46206624036

28. 5.  OCENĚNÍ SPORTOVCŮ 2018

Na Zastupitelstvu města Strážnice se oceňovali 
nejlepší sportovci. Více na str. 10.

25. 5.   NOC KOSTELŮ

V pátek 24. 5. se otevřely dveře kostelů po celé 
České republice a ani Strážnice nebyla výjimkou.

27. 5.  VÍTANÁ NÁVŠTĚVA

V pondělí se na naši práci přišli podívat klu-
ci i holky z mateřské školky.

31. 5.   NA STAGE!

Už podruhé se za velkého zájmu uskutečnil klubo-
vý koncert žáků ZUŠ Strážnice. Více na str. 44.

1. 6.   MEZINÁRODNÍ TURNAJ

Dům dětí a mládeže Strážnice uspořádal házenkář-
ský turnaj nevídaných rozměrů. Více na str. 18.

4. 6.   SLEPIČÍ TOUR

Slepička Alšounka navštívila Strážnici v rámci 
kampaně za zákaz klecového chovu v České republice.

5. 6.   VE „STŘEDU“ DĚNÍ

Už je vše nastartováno k realizaci nového hřiště 
u DDM v ulici Radějovská. Více na str. 8.

13. 6.  MÓDNÍ SHOW SŠ STRÁŽNICE

Absolventi designových oborů předvedli své módní 
kousky a byli odměněni bouřlivým potleskem.

14. 6.  MISTŘI ČR NA RADNICI

Z Prahy k nám zavítalo nejlepší mužstvo ČR ve 
stolním tenise – EL NIŇO PRAHA. Více na str. 14.

18. 6.  SVĚT LEGA V MUZEU

Až do 29. 9. 2019 se můžete ponořit do světa filmu 
se stavebnicí Lego v Městském muzeu ve Strážnici. 
Věděli jste, že název Lego vznikl z dánské věty 
“lag godt”, česky “hraj si dobře”?

krátké 
zprávy 

ze Strá
žnice

výběr 25
. 5.–26. 

6.
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Ze života města
Strážnice ocenila své sportovce za rok 2018 
Tanečnice Linda Ondrušová a vzpěrač Josef Vybíral. To jsou sportovci, kterým dne 27. 5. na Zastupi-
telstvu města Strážnice předalo vedení města, starostka Renata Smutná, místostarosta Walter Bartoš 
a předseda sportovní komise a zastupitel Alois Chrhonek ocenění coby nejlepším sportovcům loňského 
roku. 
Sportovní komise označila 
jednohlasně za nejlepšího 
strážnického Sportovce 
roku 2018 mladinkou ta-
nečnici, slečnu Lindu Ond-
rušovou. Linda tančí teprve 
4,5 roku, ale v současnosti 
má tato 12letá studentka 
Purkyňova gymnázia ve 
Strážnici na svém kontě již 
titul mistryně ČR v latin-
sko-amerických tancích, vi-
cemistryně ČR v deseti tan-
cích a 2. vicemistryně ČR ve 
standardních tancích. Také 
díky velké podpoře své ro-
diny se stala finalistkou ta-
nečních lig a mezinárodních 
soutěží WDSF a je v českém 
národním reprezentačním 
týmu a na 1. místě v ran-
klistu (řebříček) latinsko-
-amerických tanců Českého 
svazu tanečního sportu. 
Zpočátku tancovala v TK 
Classic Hodonín se svým 
bratrem, nyní tančí za TK 
Rokaso Uherské Hradiště, 
kde je jejím tanečním part-
nerem Matyáš Grossmann.
Dalším oceněným sportov-
cem Strážnice je pan Josef Vybíral, známý to strážnický vzpěrač, který titul Nejlepší sportovec města 
Strážnice „Sportovní legenda“ obdržel již v r. 2012. Tentokrát si ze ZMS jako projev úcty odnesl děkov-
ný list nejen za úžasné první místo z 41. mistrovství republiky veteránů ve vzpírání v Holešově, ale 
také za jeho celoživotní reprezentaci města Strážnice. 
„Je nám ctí každoročně ocenit a představit veřejnosti sportovce, kteří naše město skvěle reprezentují, 
a to nejen svými vynikajícími výsledky, ale také vzorovým sportovním přístupem,“ komentovala pří-
jemnou atmosféru vyhlášení starostka města Strážnice.
Přejeme oběma sportovcům ještě spoustu dalších úspěchů, tolik potřebných sil a energie a stále tak 
obdivuhodný zápal pro svůj sport!

Monika Chovancová
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Červnové cykloputování Strážnicí
Měsíc červen byl ve Strážnici bohatý na cykloturistiku. Hned dne 6. 6. 2019 projela městem chari-
tativní cyklojízda napříč celou Českou republikou Na kole dětem na podporu onkologicky nemoc-
ných dětí pod záštitou sportovců, lékařů, mnoha měst, obcí a firem. Na radnici sice letos peloton 
nezastavil, nicméně se k němu vždy na část cesty připojovalo velké množství dobrovolníků.

Další velmi významnou celostátní akcí s mezinárodním dosahem byl dne 8. 6. 2019 již 4. ročník 
Putování po vinařských stezkách Strážnicka. Akci pořádala Nadace Partnerství ve spolupráci 
s městem Strážnice, okolními obcemi a místními vinaři v rámci putování po Moravských vinař-
ských stezkách, které s oblibou vyhledávají jak milovníci dobrého vína, tak i příznivci cyklistiky 
a pěšího putování. Jde o 1 200 km značených cyklotras, které zájemce provedou přírodou a vini-
cemi jižní Moravy (www.stezky.cz). Nadace Partnerství na těchto stezkách každoročně organizuje 
řadu projektů, z nichž jedním z nich je Putování po vinařských stezkách. Město Strážnice se stalo 
partnerským městem této organizace a od roku 2013 se zde tato akce vždy jednou za dva roky 
uskutečňuje. 
Start se koná ve Strážnici na náměstí Svobody a nabízí zájemcům dvě různě dlouhé trasy pro 
cyklisty a jednu pro pěší. Účastníci dostanou mapu, degustační skleničku a cyklopas, do kterého 
po cestě na zastávkových místech sbírají otisky razítek, díky kterým se v cíli mohou zařadit do 
slosování o věcné ceny. Na startu se v letošním roce registrovalo 500 účastníků, po cestě a v cíli 
jich však bylo mnohem více.
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Zastávková místa byla u vybraných vinařů, kteří jim připravili kromě ochutnávek vín i drobné ob-
čerstvení a vodu. První zastávkové místo pro pěší bylo přímo ve Strážnici ve Vinotéce Botur, první 
zastávkové místo pro cyklisty bylo ve vinařství Macháčkovi ve Vnorovech. Poté následovaly Zara-
zické sklepy, Sklepní ulička Kříb v Kozojídkách, v Kněždubu Rodný dům bratří Uprků a Vinařství 
Chromečkovi. Odtud putování pokračovalo do Tvarožné Lhoty do Vinařství Uřičář a na oblíbený 
košt gulášů v rámci akce Lhota vaří. Přes kopec se pak turisté přesunuli do Radějova do Vinařství 
Roseta, kde rozkvetlé rozárium navodilo úžasnou atmosféru. U Hotařské búdy mohli ochutnat vína 
z Vinařství Dobčákovi a vyzkoušet si elektrokola jednoho ze sponzorů akce. Následovala zastávka 
v malebné sklepní uličce Starý potok ve Vinařství Brázdová v Sudoměřicích a na začátku Petrova 
ve Vinařství Svoboda. Cílové místo Petrov Plže nabídlo pohoštění a kulturní program Vinařů Stráž-
nicka. Bylo možno se zastavit ve Vinařství Tomanovský, VITIS, Zámecké sklepy, Žerotín, Martinek 
a Klásek. Jako poslední tečka bylo odevzdání cyklopasů, slosování, tombola a pak... tak zase příště 
Ahooooj!
Vinařství Botur Strážnice Vinařství Macháček Vnorovy Zarazické sklepy

Kříb Kozojídky  Rodný dům bratří Uprků Vinařství Chromeček Kněždub

Vinařství Uřičář Tvarožná Lhota Vinařství Roseta Radějov     

Vinařství Dobčákovi Hotařská búda
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Vinařství Brázdová Starý potok Sudoměřice  Vinařství Svoboda Petrov

Petrov Plže: Vinařství Tomanovský Vinařství VITIS

Vinařství Zámecké sklepy Vinařství Klásek Vinařství Žerotín

A kdy bude putování příště? Organizátory je naplánované zase za dva roky, tedy v roce 2021, 
i když sami zaznamenali tak příznivé ohlasy, že zvažují tuto akci pořádat každoročně. 

V roce 2021 se ale můžeme těšit i na dalším ročník jiného projektu této nadace, a to na dubnové 
Otevřené sklepy Strážnicka, které se zde konaly poprvé v roce 2016, a nyní se plánuje ročník 
druhý. Charakterem je tato akce jiná, 
má mnohem širší teritoriální rozsah 
(byly zde zahrnuty i např. sklepy v Blat-
nici) a mezi vinařstvími se účastníci 
přepravují pomocí autobusů.

A co říci na závěr? Přejme v rámci bu-
dování zdravého životního stylu jaké-
mukoliv sportu! Buďme vzájemně ohle-
duplní a pomáhejme si v nesnázích. 
Zařaďme do současného hektického 
stylu života i chvilky aktivní relaxa-
ce a odpočinku, jak říká klasik Carpe 
diem! (Užívej dne).

 Lenka Gronská
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Mistři České republiky na radnici
V pátek 14. 5. navečer přivítal pan místostarosta města Walter Bartoš na Městském úřadě ve Strážnici 
nejlepší mužstvo České republiky ve stolním tenise. Trojice sportovců – Dmitrij Prokopcov (mnohoná-
sobný mistr ČR ve stolním tenise a donedávna 48. hráč světa), Jakub Kleprík a Stanislav Kučera přijeli 
oslavit své vítězství v doprovodu prezidenta klubu EL NIŇO Praha a předsedy Českého svazu stolního 
tenisu Zbyňka Špačka (bývalého spoluhráče Svatě Šimáčka) a trenéra Petra Kouckého do Strážnice. 
Sportovci, podle slov S. Šimáčka, si naše město oblíbili a jezdí sem slavit titul mistra ČR pokaždé, když 
zvítězí (naposledy před 6 lety). Setkání na úřadě se uskutečnilo ve velmi příjemné atmosféře, sportovci 
se pochlubili svou trofejí a pak pokračovali oslavovat do sklípku k Milanovi Břeskému, kde se k nim 
připojili další sportovci z jejich klubu.        Monika Chovancová

Stolní tenisté u Břeských
V pátek nás navštívil mistr ČR ve stolním tenise, tým i s předsedou Zbyňkem Špačkem. Slavnostní 
uvítání jim připravili členové skupiny Fčeličky s vedoucím Zdeňkem Musilem (kytara), na klávesy hrál 
talentovaný, teprve 13ti letý, Tomáš Brhel. Zpívala Bára Lipová, Tereza Kropíková a Kristýna Lípová. 
Skupina byla přijata všemi s velkými ovacemi.                 Zdeněk Musil

Kristýna Lípová s předsedou hodonínského 
svazu stolního tenisu Richardem Brhelem

Tereza Kropíková, Bára Lipová, Tomáš Brhel a Zbyněk 
Špaček



7–8/2019 15

CHARITY dirt JUMPS event
Dne 15. 6. 2019 se konala v areálu TJ Jiskra 
charitativní akce pro těžce zraněného Ivana 
Loveckého. Akce se zúčastnilo 35 jezdců na ko-
lech BMX/MTB a 5 jezdců freestyle motocross 
se jmény jako Libor Podmol, Matěj Česák apod. 
Vybraná částka 50 000 Kč jen potvrzuje, jak se 
akce povedla. Tímto bychom chtěli moc poděko-
vat všem lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli. Hlavní poděkování patří městu Stráž-
nice, VM footwear, Gernerali, městu Veselí nad 
Moravou, Reality Gaia a autoškole Grátis. Bez 
těchto sponzorů by se akce nikdy neuskutečnila. 
Ještě jednou děkujeme!

Ondřej Celta, Bikepark Strážnice

V sobotu 15. června zažila Strážnice výjimečnou sportovní událost. V areálu bikeparku proběhla soutěž 
ve skocích na kolech, které se účastnilo množství nadšených závodníků různých věkových kategorii. 
Jejich výkony byly obdivuhodné. Jedinečným zážitkem pak byla ukázka skoků špičkových světových 
jezdců na motorkách. Při jejich výkonech se doslova tajil dech. Strážnice prostě zažila světové výkony, 
které se hned tak někde nevidí. Celodenní akci s bohatým programem obětavě a s nadšením sobě vlast-
ním zorganizoval, zajistil, se svými spolupracovníky Ondřej Celta. Zaslouží si za to velké poděkování, 
o to víc, že výtěžek z akce navíc pomůže zraněnému bikerovi, kamarádovi, při jeho náročné léčbě.

Olga Floriánová
Foto D. a Z. Bobčíkovi, O. Floriánová
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Bezpečně na prázdniny
Dopravní hřiště za tělocvičnou ZŠ Školní se proměnilo v dětský cyklosraz. Pro děti bylo nachystá-
no několik stanovišť, kde si za pomoci policistů mohly ověřit své znalosti a dovednosti týkající se 
jízdy na kole v provozu. Učily se respektovat značky, jízdní pruhy i pokyny, se kterými se běžně na 
silnicích potkávají. Přestože počasí bylo nevyzpytatelné a bouřilo všude okolo nás, malé cyklisty 
to neodradilo a s elánem proháněli svá kola po hřišti.
Rádi bychom poděkovali za podporu Městu Strážnice při organizování prvního ročníku této akce 
a také mladým studentkám, které obětovaly svůj odpolední volný čas a zapojily se do příprav  
i celého průběhu.
Doufáme, že se rodičům i dětem akce líbila a doufáme, že příští rok ji budeme moci zopakovat.

Městská policie, Strážnice
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Rodinné centrum Strážnice
PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO 
RODINNÉHO CENTRA

Po dobu prázdnin můžete, maminky, využívat prostory 
Zahrady u sv. Martina.

MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK 
bude otevřený nárazově podle počasí (sledujte 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
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz  e-mail: ddm.straznice@gmail.com

Poděkování
V sobotu 18. května 2019 se konala hudební soutěž „Šikula hledá talent 2019“, 
kterou organizoval Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště. Náš Domeček zde 
zastupovalo pěvecké sdružení malé Fčeličky pod vedením Zdeňka Musila.
1. místo ve zpěvu získala Hanka Fridrichová. V soutěži kapel nebylo uděleno 
první místo, ale byly vyhlášeny dvě 2. místa, které získaly malé Fčeličky: zpěv 

– Anetka Puklová a Barča 
Lipová, hra na klávesy – 
žák 7. třídy Tomáš Brhel, 
kytara – vedoucí Zdeněk 
Musil. 
Zvláštní ocenění za celkový 
projev získala Hanka Fridrichová.
Všem zúčastněným dětem i panu Musilovi pa-
tří velké díky za reprezentaci našeho Domečku 
i města Strážnice. Poděkování patří i rodičům, 
kteří se postarali o zajištění dopravy do Uher-
ského Hradiště a zpět.

Marie Flašarová  

I. ročník Mezinárodního házenkářského turnaje ml. žákyň ke dni dětí
V sobotu 1. června byla vnorov-
ská hala místem 1. ročníku Mezi-
národního házenkářského turna-
je mladších žákyň. Slavnostnímu 
úvodu byli přítomni i hosté – sta-
rostka Strážnice Renata Smutná 
a Roman Zemánek, ředitel Domu 
dětí a mládeže Strážnice, který 
turnaj zahájil. A pak se už v 21 
zápasech představilo 7 celků 
z Jihomoravského a Zlínského 

kraje a Slovenské republiky. Vítězem se po zásluze stala děvča-
ta HK Duslo Šala, která nenašla přemožitele, o pořadí na 2.–4. 
místě rozhodovaly vzájemné zápasy mezi Velkou nad Veličkou, 
Otrokovicemi a domácím družstvem DDM Strážnice „A“. Druž-
stva si i v tomto pořadí rozdělila místa.  O vyrovnanosti utkání 
svědčí i skutečnost, že celek DDM Strážnice „A“, který skončil 
bez medaile, měl ze všech tří soupeřů nejlepší skóre. O jeho  
4. místě rozhodla spíše velká zodpovědnost, která jim svazovala 
ruce, a i trocha toho házenkářského štěstí. Na dalších místech 
skončila družstva Bratislavy, Hodonína a DDM Strážnice „B“, kte-
ré vzhledem ke svému věku spíše sbíralo zkušenosti. Po slavnost-
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ním vyhlášení výsledků dostala Xenie Prohaszková ocenění za nejlepší střelkyni Jihomoravské ligy 
mladších žákyň a Artur Alves a Honza Rybecký se rozloučili s působením v celku DDM Strážnice, který 
úspěšně reprezentovali. Jejich kroky zamířily do Slovácké Slavie Uherské Hradiště, v jejímž dresu zví-
tězili na mezinárodním turnaji Polanka Cup 2019 a pokračovali tak v důstojné reprezentaci strážnické 
házené. Artur Alves se stal nejlepším brankářem turnaje. Kluci, moc děkujeme a hodně sportovních 
úspěchů ve vaší další sportovní kariéře. Na úspěchu házenkářského turnaje ve Vnorovech, který se 

těšil nečekanému zájmu 
diváků, se podílel i po-
četný rodičovský kolek-
tiv v čele s trenérkou M. 
Knitlovou, kteý se podíle-
lina organizaci a následně 
i realizaci celého turnaje. 
Velké poděkování patří 
i partnerům házené DDM 
Strážnice, díky kterým se 
mohl turnaj uskutečnit.
Za realizační tým rodičů 

házené DDM Strážnice 
– Alena Rybecká

Poděkování sponzorům
Tímto bych velmi ráda poděkovala sponzorům, kteří podpořili naši akci:

Zahradní slavnost ke Dni dětí.
Vážení přátelé dětí,

děkujeme Vám za finanční podporu, bez které by nebylo možné akci uskutečnit.
Jmenovitě: Karel Kaňák s. r. o., Rumpold UhB s. r. o., Bukotec Strážnice, Alnus Strážnice, 

Prefa a. s. Strážnice, Elektra Lžičař, Sport-hračky-papír Kříž, Pneu Plus s. r. o. Veselí nad Moravou, 
Cukrárna U Anděla Něničková, LHS stavebniny Strážnice, Stavební společnost Kněždub, 

Pracovní oděvy Brydlák a všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci akce.
Děkujeme a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohody!

Marie Flašarová   
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Ze školství

Zážitky z Ústředního kola Dějepisné olympiády Luděk Studnička, 8. B 
Ve dnech 20. až 24. května 2019 se v Olomouci konalo celostátní kolo 48. ročníku Dějepisné olym-
piády. Tematické zaměření soutěže bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako 
tepny civilizace“. Zahájení proběhlo v konferenčním sále Univerzity Palackého. Prvně nás přivítala 
ústřední komise, následovala krátká přednáška o historii Olomouce a závěrem jsme si poslechli 
koncert pěveckého sboru ATENEO. Poté následovala komentovaná prohlídka Olomouce, při níž 
jsme vyplňovali zajímavé pracovní listy. Další den už probíhaly obhajoby našich písemných prací 
před ústřední komisí. Den zakončila prohlídka centra Pevnost poznání. Třetí den nám vyplnila 
celodenní exkurze do zámku Kunín a do Technického muzea v Kopřivnici a ve čtvrtek jsme psali 
závěrečný vědomostní test. Závěrečný den proběhlo slavnostní zakončení, jemuž předcházela ko-
mentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce. Právě zde proběhlo vyhlášení, kde nás mimo jiné 
pozdravil i strážnický rodák Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Všichni soutěžící dostali 
zaslouženou odměnu. Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl zúčastnit této prestižní soutěže, která 
pro mě byla velkou zkušeností a obohatila můj zájem o historii.   

Poetické odpoledne s páťáky… Klára Kamenská
Ve čtvrtek 23. května o půl čtvrté byli pozvání 
do auly naší školy všichni, kdo mají rádi vůni 
a chuť poezie, prózy a dobrého čaje. Stejně jako 
minulý rok i letos si žáci 5. A třídy připravili 
pro své rodiče, kamarády, sourozence a všech-
ny příznivce poetické odpoledne. V tomto od-
poledni slyšeli diváci trochu poezie – veselé, 
smutné, vážné i humorné, ale také něco z naší 
dramatické dílny. Protože jsou žáci opravdu 
všestranní, zahráli i několik hudebních skladeb 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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na kytary, housle a flétnu. 
Od řádků rýmů a veršů jsme se dostali 
k divadelnímu představení o jednom, 
ne tak docela normálním, kamarádství. 
Příběh se jmenoval Sísa Kyselá.  Žáci 
se snažili v rozmanitých rolích vehnat 
divákům úsměv do tváře a oživit vzpo-
mínky na dětská léta. Podle bouřlivého 
potlesku se páťákům celé odpoledne 
výborně vydařilo. Po představení měli 
možnost všichni účastníci ochutnat 
různé druhy čajů, kávu a jiné dobroty, 
které nám hodné maminky a babičky 

pomohly připravit. Tímto jim ještě jednou velmi děkuji. Troufám si napsat, že si celou akci užili 
nejen děti, ale i diváci, a že se vraceli domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Předškolní setkávání a informační schůzka pro rodiče 
 Věra Bucifalová, Hana Vajčnerová
Během měsíce května měli budoucí prvňáčci 
naší školy možnost zúčastnit se předškolních 
schůzek, které proběhly vždy ve středu od 
15.30 hod. Při nich děti pod naším vedením 
rozvíjely hravou formou schopnosti a doved-
nosti důležité pro zvládnutí učiva I. stupně, 
jako je rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, 
řeči, sluchového a zrakového vnímání, prosto-
rové a pravolevé orientace i početní představy. 

První červnové úterý proběhla v klubov-
ně školy informační schůzka pro rodi-
če budoucích prvňáčků. Na programu 
schůzky bylo seznámit rodiče s nadchá-
zejícím školním rokem a jeho organizací, 
a připravit tak co nejlépe děti i rodiče na 
důležitou změnu v jejich životě. Tímto 
děkujeme firmě Cyklo Ra Pe, sídlící na 
náměstí Svobody, která věnovala našim 
budoucím prvňáčkům 8 reflexních vest.

Den dětí chystaly ve škole děti žáci 7. A
Poslední květnový pátek se uskutečnil na naší škole Den dětí, který pro mladší žáky pořádala 
třída 7. A. Letos jsme se podívali do světa filmových pohádek. Pro děti I. stupně byly připraveny 
stanoviště s úkoly s pohádkovou tématikou. Hned na začátku dostaly vyplňovací lístečky se jmény 
stanovišť a začaly je obcházet jedno po druhém. Na stanovištích na děti čekaly úkoly, např. u Pi-
rátů z Karibiku luštily šifry a hledaly zakopaný poklad v písku, u Sponegeboba házely medůzy, 
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hledaly Nema mezi provázky, u Anděla Páně musely s jablkem na lžičce projít překážkovou dráhu, 
u Chalupářů se chytaly ryby, v Sama doma si musely zout botky a projít netradiční povrch a taky 
se mohly „zarochnit“ v Šrekově bažině. Letošní akce se velmi zdařila. Děti za svůj aktivní přístup 
dostávaly odměny v podobě gum, bločků, letadélek, hopkuliček či tetovaček. I letošní akci nám 
sponzorovala firma Gumex a. s., které moc děkujeme za finanční příspěvek.

MDD ve školní družině  Hana Hatalová
Celý první týden v červnu jsme se ve školní družině věnovali oslavám Dne dětí. Děti si zasoutěžily 
v „Malování na chodníku“, proběhly výtvarné i kreativní soutěže – „Plakát k MDD“, „Letní kon-
vičky“, „Odlétáme na prázdniny“. Taktéž proběhlo zábavné odpoledne plné vtipů, scének, hry na 
kytaru, zpěvu, kouzel a vyprávění s ukázkou modelů letadel. Diváci a účinkující se navzájem mě-
nili. Děti si dokázaly, že umí svými koníčky a dovednostmi zaujmout své kamarády. Jako poslední 
soutěžní odpoledne v rámci oslav MDD proběhly sportovní soutěže – skákání přes švihadlo, házení 
míčem do koše, vybíjená. Myslím, že jsme si všichni oslavy Dne dětí krásně užili.
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Finanční gramotnost – Dr. Zdědil a pan Zdražil  žáci 9. A 
V úterý 4. 6. 2019 si mohla naše třída 9. A vy-
zkoušet v rámci výuky finanční gramotnosti si-
mulační hru Dr. Zdědil a pan Zdražil. Rozdělili 
jsme se do skupin a dostali jsme kartičky s údaji 
o naší rodině. Na kartičkách bylo uvedeno, kolik 
si vydělává muž, žena a dítě v domácnosti, jejich 
rodinné zájmy a přání, které jsme měli za úkol 
splnit. Cílem hry bylo splnit si naše přání a roz-
vrhnout si na 5 měsíců finanční život v naší fik-
tivní rodině. Byli jsme vystaveni i náročným situ-
acím jako např. bankrot, úmrtí v rodině, což nás 
některé dovedlo až k rozprodání majetku. Hra 
probíhala v počítačové učebně, trvala tři hodiny 
a velmi se nám líbila.

Úspěch v soutěži Recyklíček Monika Stoláriková 
Na začátku školního roku jsme se 
s žáky osmých tříd zapojili do literár-
ně-výtvarné soutěže nazvané Recyklí-
ček. Soutěž vyhlásil Odbor životního 
prostředí Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje s cílem posílit u žáků pocit 
zodpovědnosti za naše životní prostře-
dí. Z nejlepších prací žáků základních 
škol doplněných o žákovské ilustrace 
pak vydal pohádkovou knihu s ná-
zvem Recyklíček. Tématem prací, jak 
literární, tak výtvarné soutěže, bylo 
nakládání s odpady, ochrana životního 
prostředí proti odpadům a recyklace. 
Naše žákyně Adéla Crhonková, Kate-
řina Múčková a Tereza Nováková ob-
stály v soutěži na výbornou, proto byly 
jejich práce zařazeny do stejnojmenné 
publikace. Odměnou jim bylo pozvá-
ní na slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen, které se konalo 19. 
června v Brně. Děvčatům patří velká 
gratulace a díky za skvělou reprezen-
taci školy.

Školní rok opět začne v pondělí 2. září Petr Tomeček
Základní škola Marie Kudeříkové přeje všem čtenářům Strážničanu krásné prázdniny nebo hez-
kou dovolenou a současně svým žákům připomíná, že nový školní rok 2019/2020 bude zahájen 
2. září 2019 v 8 hodin ve všech třídách s výjimkou budoucích prvňáčků, pro které bude připra-
veno slavnostní zahájení školní docházky od 9 hodin ve velké klubovně v 1. patře tělocvičny.
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Začátek školního roku 2019/20 Blanka Jančíková 
Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne na školním dvoře v pondělí 2. září 2019 v 8.00. Po 
slavnostním přivítaní nových žáků a krátkém kulturním programu se všichni žáci přesunou s tříd-
ními učiteli do svých tříd. 
V novém školním roce přejeme všem hodně úspěchů, příjemné zážitky a plno nových kamarádů.

Panu učiteli s láskou… za kolegy Renata Lanová
Poslední turnaj v letošním školním roce absolvoval pan učitel Běhal s výbornými florbalisty. Snad 
i z důvodu, že nám odchází na zasloužený odpočinek, se kluci ukázali v nejlepším světle a okresní 
kolo vyhráli. Díky panu učiteli je naše škola vždy na předních místech v hodnocení sportovních 
aktivit. Těžko se tady dají vyjmenovat všechny jeho úspěchy, ale metody, které používal, vždy žáky 
motivovaly. Je vzorem nejen pro žáky, ale i pro nás kolegy. Děkujeme, Zdeňku, a přejeme Ti ještě 
krásně prožité chvilky s Tvými vnoučaty. 

Sklárny Květná                                  žáci 9. ročníku
Dne 13. 5. jsme my, žáci 9. tříd, navštívili sklárny 
v Květné, kde jsme mohli vidět a dokonce si i vy-
zkoušet vyfukování různých skleněných objektů 
a sledovat celý proces výroby. Měli jsme i možnost 
si krásné výrobky zakoupit a všichni si jeden výro-
bek odnesli jako pozornost firmy. Každého z nás na 
této exkurzi něco zaujalo a výlet hodnotíme jako 
velmi poučný a zdařilý.

Planetárium Brno  žáci 9. ročníku
Dne 15. 5. jsme zamířili do brněnské hvězdárny a planetária, kde jsme viděli v digitáriu nespo-

čet hvězd, planet a sou-
hvězdí z neuvěřitelné 
blízkosti, jak bychom je 
za normálních okolností 
neměli možnost spatřit. 
Poté jsme měli zajímavé 
doplnění našeho učiva 
z fyziky o světle. Byly 
nám prezentovány zají-
mavé pokusy z geomet-
rické optiky, které by se 
ve školních podmínkách 
nedaly předvést. Exkurze 
splnila svůj účel a byla 
velmi dobrým doplněním 
učiva z fyziky.

Základní škola Školní Strážnice 
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Technické muzeum Brno žáci 8. ročníku
V pátek 17. 5. jsme se zúčastnili exkurze do Technického muzea Brno. Po dlouhé cestě autobusem 
jsme konečně spatřili moderní budovu muzea. 
Po vstupu do budovy naše pohledy zaujaly obrovské starobylé hodiny a odlitky hlav slavných 
osobností. Paní průvodkyně nás provedla výstavou českých historických automobilů s názvem 
„Pozor, zákruta!“. Představila nám nejmladší auta a také legendární Škodu 720, EMA neboli Elekt-
rický městský automobil. Podívali jsme se na video o parní trojkolce. Poté jsme se přesunuli do ex-
pozice motorek, kde jsme si mohli nasednout na jeden ze závodních strojů. Nakonec jsme vyplnili 
úkoly a napsali básničku, která bude vystavena v muzeu.
Po úžasné výstavě jsme se přesunuli do technické herny, kde jsme měli možnost vyzkoušet si řadu 
fyzikálních pokusů např. plazmovou kouli nebo závod autíček na ruční pohon.
Byla to zábavná, ale zároveň i zajímavá výstava a domů jsme si dovezli hodně nových zkušeností.

Přírodopisný kroužek a „šelmy v ohrožení“ 
žáci přírodopisného kroužku při ZŠ Strážnice, ul. Školní

Ve čtvrtek 23. května žáci ZŠ Strážnice, ul. Školní zavítali do ZOO Hodonín s myšlenkou dozvědět 
se něco více o našich i cizokrajných šelmách. Ačkoli bylo zamračeno a na obloze to nevypadalo 
moc příznivě, nás to neodradilo a směle jsme se vydali vstříc novým zážitkům a informacím. 
Ve výukovém centru jsme se dozvěděli spoustu podstatných věcí o šelmách, nacházejících se na 
našem územím. Můžeme se nyní chlubit, že šelmy, jako jsou kuna, liška, rys a jezevec poznáme 
i sluchem! Což je důležité, jelikož se málokdy setkáme s takovými zvířaty tváří v tvář. Ta nejhezčí 
část exkurze probíhala v prostoru zoologické zahrady. Pan ošetřovatel, který se stará o šelmy, nás 
provedl zajímavým světem těchto 
zvířat plným nebezpečí a výjimeč-
ných schopností těchto zvířat. 
Nechybělo ani krmení. Ošetřo-
vatelé se vždy snaží, aby si zvíře 
potravu zasloužilo či samo našlo, 
což je velmi důležité pro rozvíje-
ní jejich schopností. Ke kráse této 
ZOO patří jistě narozená mláďata 
tygrů a lvů jihoafrických. Exkurze 
se nám velmi líbila, odnesli jsme si 
spoustu nových poznatků a vřele 
doporučujeme návštěvu s komen-
tovanou prohlídkou a krmením 
těchto úchvatných zvířat.
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Muzeum J. A. Komenského žákyně VI. A Martina Dudíková, Johana Hrušková
V pátek 24. 5. 2019 jsme se zúčastnili exkurze do muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Celá 
expozice byla rozdělena na tři části. Nejvíce nás zaujal originální rukopis Učitele národů. Seznámili 
jsme se i s výukou, kterou J. A. Komenský preferoval (Škola hrou). Po zajímavé prohlídce a pouta-
vém výkladu paní historičky jsme ještě nahlédli do studnice poznání. Celou exkurzi jsme si všichni 
moc užili. Odjížděli jsme s pocitem, že jsme zase o něco chytřejší.

Vídeň Martina Horňáčková a žákyně 9. A Nela Korelová 
Náš 28. květen začal velmi netradičně. Cílem pro tento den byla Vídeň. A tak se také stalo. V čas-
ných ranních hodinách jsme nastoupili do autobusu a vyrazili ve složení 40 žáků z osmých a de-
vátých ročníků a samozřejmě s učitelským doprovodem (Antonínem Nekardou a Martinou Hor-
ňáčkovou) do této nádherné metropole. Nechyběla ani paní průvodkyně, která nám už při cestě 
v autobuse vyprávěla o historii a životě v Rakousku. Naše první zastávka směřovala do zámku 

Schönbrunn. Bohužel nám počasí vůbec nepřálo, a tak jsme během procházky po nádherných 
zámeckých zahradách vydatně zmokli. Následovala samotná prohlídka zámku s audioprůvodcem. 
Navštívili jsme několik císařských komnat (mezi nimi například pracovnu Franze Josefa I. a ložnici 
císařovny Sissi). Další zastávkou byla kočárovna (nádherná expozice nejrůznějších královských 
kočárů). Poté přišla na řadu prohlídka samotného centra Vídně. Dozvěděli jsme se spoustu zajíma-
vostí a viděli mnoho krásných historických památek. K večeru jsme se vrátili domů unavení, ale 
spokojení!
 „Wien ist eine wunderschöne Stadt.“
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Den dětí na 1. stupni Věra Tihlaříková
Který sportovec se může pochlubit tím, že se dopravil na závody lodí? A právě sportovci z 5. A pluli 

na přátelský turnaj ve vybíjené do Petrova lodí. 
Vezli si s sebou také fanoušky – zbývající spolu-
žáky a žáky 4. třídy. Tak probíhala 31. 5. oslava 
Dne dětí na naší škole. Po zakotvení v přístavu 
Petrov následovalo utkání ve vybíjené nejdřív 
se žáky Petrova, které skončilo remízou, potom 
následovalo vítězství našich nad Sudoměřicemi. 
Z překrásného areálu školy v Petrově se nikomu 
nechtělo odcházet. Hřiště je tam vybavené nej-
různějšími průlezkami, houpačkami a překážko-
vými dráhami. Cesta zpět do školy kolem Baťova 
kanálu rychle uběhla. Všichni si užili slunečný 
den plný sportu a zábavy. Pro žáky byly také pře-
kvapením nově otevřené atrakce na našem škol-
ním hřišti – dlouhá skluzavka a prolézačky.

Sportování jako dárek ke dni dětí Antonín Nekarda
Jako každý rok na začátku června děti 
slavily svůj svátek a naše škola již tradič-
ně pořádá při této příležitosti sportovní 
den. Počasí se ráno moc nadšeně netvá-
řilo, ale nakonec se umoudřilo a sluneční 
paprsky vysušily poslední rosu. Všich-
ni žáci tak mohli 31. května strávit den 
mimo školní lavice, proběhnout se po 
čerstvém vzduchu a zahrát si různé hry.
Na hřišti za tělocvičnou si pod vedením 
vyučujících tělesné výchovy chlapci za-
hráli fotbal, děvčata pro změnu přeha-
zovanou a volejbal. Velký zájem byl také 
o badminton, kde se vytvořily týmy uči-
telů a žáků. O napětí nebyla nouze, soutě-
živost mezi třídami byla velká. Třetí stanoviště tvořily různé drobné hry: Člověče, nezlob se, házení 
míčkem do plechovek, přetahovaná s lanem a podobně. 
Sportování bylo zakončeno utkáním tříd v softbale. Závěrem můžeme říct, že se nám sportovní den 
vydařil, všichni se pobavili a ještě jsme udělali něco pro své zdraví.

Pasování na čtenáře za 1. třídy Věra Obrtlíková
Tak nám to uteklo jako voda. Školní rok začínal deštěm a končí krásným slunečným počasím. 
I naše první školní krůčky byly nejisté a plné očekávání. Dnes však máme ve „všem jasno“. Nau-
čili jsme se číst, psát i počítat. A jsme opravdu dobří čtenáři. Slabikář i čítanka jsou již odložené 
v knihovničkách a rádi budeme číst vše, co každého z nás nejvíce zajímá. Kde jinde bychom tedy 
měli naši výuku čtení zakončit než v městské knihovně. Paní knihovnice nám připravily milé pře-
kvapení. Čekala nás Královna knihovny a její pomocník Knišpík. Každý z nás přečetl kousek z kni-
hy veršů a potom jsme byli „pasováni“ na čtenáře. Slíbili jsme, že se o knížky budeme řádně starat 
a správně s nimi zacházet. Při této příležitosti jsme dostali krásný dárek – knížečku veršů. Domů 
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jsme si však odnesli i další knihu. Tentokrát již vybranou dle vlastního zájmu z té velké spousty 
krásných dětských knih, které v městské knihovně jsou. Děkujeme za krásné dopoledne a těšíme 
se na pravidelné návštěvy knihovny. Hurá na prázdniny! Samozřejmě i se zajímavou knížkou např. 
u vody, u babičky, na táboře…

Používej mozek
Kristina Trusková a žákyně 8. A Magdalena Doležalová, Adriana Kočvarová

Dne 10. 6. se žáci druhého stupně zúčastnili 
přednášky „Používám mozek“. Přednáška nám 
měla pomoci se školou a naším učením. Zjistili 
jsme několik informací o našem mozku, které 
jsme dosud neznali. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých tipů, jak se lépe učit. Rádi bychom 
se s vámi o nějaké podělili. Například byste 
měli při učení odstranit všechny vůně a pachy, 
aby váš mozek nerozptylovaly. Upřednostňuj-
te svůj dominantní smysl: někomu pomáhá 
hlasité čtení, jinému obrázky. A také zůstaňte 
sedět, jinak vaše buňky přestávají vnímat. 
Na přednášce jsme se taky dozvěděli, jak si 
snadno zvýšit sebevědomí, a nakonec jsme si 
zahráli hry, při kterých si poměřili síly chlapci s děvčaty. Přednáška nás naučila zase něco nového 
nejen o našem mozku.

Kroužek deskových her Hlahůlková Šárka
Již třetím rokem mohou žáci naší školy navštěvovat kroužek Deskových her a zábavné logiky. Jed-
ná se o oblíbenou mimoškolní aktivitu, do které se v tomto pololetí zapojili téměř všichni třeťáci. 
Přestože spolu tráví celé dopoledne a kousek odpoledne, nemají problém další dvě hodiny dát hlavy 
dohromady a promýšlet co nejvýhodnější strategie, skládat obrazce, rozdávat a přemisťovat žetony.  

Prostřednictvím tohoto krouž-
ku se děti učí zábavnou for-
mou aktivně trávit volný čas. 
Rozvíjí se a obohacuje slovní 
zásoba, logické myšlení, pro-
storová představivost, procvi-
čují početní operace, rychlost 
a postřeh, posiluje sebedůvěra. 
Při hrách mohou uplatnit krea-
tivitu, důvtip, učí se spolupra-
covat.
Máme k dispozici 40 her, kaž-
dý si přijde na své. K nejoblíbe-
nějším patří Ubongo, Super far-
mář, Ligretto a Carcassonne. 
Poslední hodiny jsme si zpes-
třili hrou Super mozkovna, kdy 
za nasbírané body děti získaly 
diplomy a sladké odměny. 
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Studenti prezentovali své práce v rámci výstavy MAGIE OTISKU
Prostory Augustiniánské rezidence v Šardicích posloužily k prezen-
taci prací studentů oborů Grafický design a Móda, styling, média. 
Výstavu Magie otisku uspořádala výtvarnice a grafička Kamila Re-
ichmannová se svými žáky. V rámci prezentace prací se představily 
například kolekce inspirované folklorem a modrotiskem, dále gra-
fické práce, jež vznikaly v rámci praktických cvičení a výtvarné pří-
pravy v letech 2018–2019.  Autorka výstavy se představila motivy 
inspirovanými rodným Slováckem. 
Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží 7. června a potrvá do 
konce září. Jste srdečně zváni. 

Alžběta Vyskočilová

Střední škola Strážnice

Výstava drobných domácích mazlíčků  Sabina Gazárková
Ve čtvrtek 13. června se v rámci školní družiny kona-
la výstava drobných domácích mazlíčků, kdy hostem 
byla veterinární ošetřovatelka paní Krakovská ze ZOO 
Hodonín. Během dne se nám školní družina proměnila 
v malé ZOO. Děti se chtěly pochlubit svými domácími 
mazlíčky jako např. africkými šneky, rybičkami, mor-
čátky, křečky, suchozemskou želvou a dokonce i za-
krslým králíkem. Samozřejmě každé zvířátko mělo své 
jméno a místečko v kleci. Překvapením bylo, že paní 
ošetřovatelka nepřijela sama, ale přivezla dva zvířecí 
kamarády – agamu kočičinskou a nedávno naroze-
ného ježka ušatého. Žáci nám vyprávěli o svých do-
mácích mazlíčcích – jak se o ně starají, čím je krmí… 
a poté si vzala slovo paní ošetřovatelka, která nám 
povídala o různých zvířátkách, která můžeme v ZOO 
vidět, ukazovala je na obrázcích a nakonec besedu 
zakončila programem o psích útulcích. Myslím si, že 
můžu za celou družinu říct, že to byl příjemně stráve-
ný den se zvířátky. 
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ZUŠkolák Eva Frolková

Školní rok se pomalu chýlí ke svému konci a s blížící se prázdninovou atmosférou v nás doznívají 
tóny příjemných koncertů, úspěchy ze soutěží a jedinečné zážitky z tradičních i nových akcí. 
Naše škola si letos nadělila také pár novinek. Zajímavou zkušeností pro naše žáky je akce, 
která vznikla ve spolupráci s KD Strážničan, s názvem Na Stage ZUŠ Strážnice. Mladí mu-
zikanti zde mohou zahrát písničky nebo skladby různých žánrů, které si vyberou, vět-
šinou i sami nacvičí, a není výjimkou, že ke svému vystoupení přizvou některého čle-
na své rodiny.  Na jednom pódiu se potom setkají žáci, učitelé, rodiče, sourozenci anebo 
třeba kamarádi. Celý dojem z akce je pozitivní a navozuje žákům i posluchačům radost z hudby.  
Obměnou prošlo také naše logo. Za nápady a práci děkujeme Martinu Trechovi a věříme, že se naše 
nová grafika líbí a zaujala Vás. 
V úterý 4. 6. jste mohli být poprvé svědky toho, že jsme Vás v kulturním domě nepřivítali na Ce-
loškolském vystoupení, ale na ZUŠkoláku. Tak se nově nazývá hlavní akce naší školy. Tradičně se 
zde představil celý taneční obor včetně absolventů a všechny soubory a seskupení oboru hudební-
ho. V úvodu koncertu zahrály naše tři cimbálové muziky dohromady a postaraly se tak o výrazné 
antré. Poté se průběžně střídaly taneční čísla s hudebními. Nápadité taneční choreografie se skvěle 
kloubily s hudebními čísly a celý dvou a půl hodinový koncert měl příjemný spád. Zazpívali naši 
nejmenší žáci –  „Notičky“, pěvecký sbor Rošťáci, klarinetové, kytarové a klavírní trio, akordeonový 
soubor, kytarový soubor, Barokáč se zpěvačkou Nelou Korelovou, Flautet – soubor příčných fléten, 
žesťová banda, Big beat Stani Otépky, bubeníci v akci a školní orchestr, který zajistil finále, jež 

zanechalo dojem nejen v nás, ale podle Vaší odměny v podobě dlouhého potlesku ve stoje, zcela 
jistě také ve Vás. 
Pokud byste si chtěli tyto akce připomenout, fotografie a videa jsou na našich webových stránkách 
www.zusstraznice.cz nebo facebookovém profilu Základní umělecká škola Strážnice.
Děkujeme za Vaši podporu a s radostí vám zahrajeme a zatancujeme na některé z našich dalších 
akcí.

Základní umělecká škola Strážnice
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Dějepisná olympiáda Veronika Kotenová
Ve dnech 20.–24. května 2019 se žák tercie Vojtěch John zú-
častnil celostátního kola Dějepisné olympiády v Olomouci. Z celé 
republiky do něj postoupilo 36 soutěžících. Tematické zaměření 
soutěže bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty 
jako tepny civilizace“. 
V první části museli soutěžící napsat písemnou práci k téma-
tu, kterou obhajovali před komisí. V průběhu celého týdne pak 
absolvovali bohatý program, během kterého zpracovávali pra-
covní listy s otázkami týkajícími se navštívených míst, muzeí 
a pamětihodností Olomouce. Závěrečný test vycházel kromě do-
poručené literatury také z informací, které měli studenti získat 
v průběhu pobytu v Olomouci.  
Slavnostního zakončení, které se konalo v Arcibiskupském paláci, 
se ujal Mons. Jan Graubner. Vojtěch se umístil na 10. místě a po-
dařilo se mu tak dostat mezi 10 nejlepších oceněných soutěžících. 

Ti se teď mohou zúčastnit letního semináře v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských 
Lázní. Vojtěchovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

Recitační soutěž
V pátek 7. června proběhla ve Svitavách celostátní přehlídka nejúspěšnějších dětských recitátorů, 
kde naši školu reprezentoval Vítězslav Pálenský z primy. Víťa vyhrál okresní i krajské kolo recitační 
soutěže, v Brně dokonce získal i cenu od diváků. 
K výborným výkonům mu gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Exkurze do Hostětína Jan W. Jongepier
V pondělí 10. června navštívily třídy 2. A a sexta malou obec Hostětín (asi 240 obyvatel) nedaleko 
Bojkovic. Zde nás dva průvodci seznámili s některými „ekologickými“ projekty, které tam realizuje 
Centrum Veronica. 
V areálu centra se nachází hned tři objekty: hlavní budova – pasivní dům, moštárna a přírodní 
zahrada se sadem. V přednáškovém sále jsme probírali, jak funguje a kolik stojí pasivní dům. 
Venku, v přírodní zahradě, 
nám bylo vysvětleno, co je 
to ježkovník a hadovník, 
jak se starat o zahradu bez 
chemie a k čemu jsou dobré 
staré ovocné odrůdy. Navíc 
se zde nachází starobylá 
sušárna ovoce, kam jsme 
mohli nahlédnout. V moš-
tárně studenti pak viděli, 
jak se z jablek vyrábí mošt, 
který je zde v různých vari-
antách i na prodej. 

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Sport
Oddíl stolního tenisu
Mistr ČR
Jindřich Morávek získává titul Mistra České republiky ve čtyřhře mladších žáků. S celoročním spo-
luhráčem Martinem Šípem z pražské Kotlářky se mu podařilo získat kov nejcennější. Oddíl stolní-
ho tenisu blahopřeje k obrovskému úspěchu. K titulu přidává Jindra 3. místo v soutěži jednotlivců.
Jindrovi budeme ještě koncem června fandit na Olympiádě dětí a mládeže, kam byl nominován za 
mladší žáky, aby reprezentoval Jihomoravský kraj.

Velká cena Prahy 2019 – Radim Morávek veze 2 bronzové medaile
Mezinárodního turnaje mládeže ve stolním teni-
su v Praze se od čtvrtka do neděle účastnilo přes 
540 hráčů ze 14 států Evropy. Hrálo se ve dvou 
halách na 52 stolech a Strážnice byla u toho. Náš 
oddíl na závěr sezony reprezentoval Radim Mo-
rávek ( juniorská kategorie), Jindra Morávek (ml. 
žáci) a Ondra Jamný (nml. a ml. žáci). 
Největší individuální úspěch v juniorech dosáhl 
Radim Morávek, když v družstvech spolu s Šimo-
nem Jadrným z Havl. Brodu získal bronz a stejný 
kov bral i v jednotlivcích. 
Tímto turnajem se Ráďa rozloučil s oddílem Jisk-
ry Strážnice a jeho nové působení již bude v klu-
bu KST Ostrava, kde bude také od září studovat. 
Přejeme mu hodně úspěchů v další kariéře.
Bratr Jindra Morávek se spolu s Kubou Růžičkou 
rovněž z Havl. Brodu dostal mezi nejlepších 8 
týmů ml. žáků a v jednotlivcích mezi 16. 
Ondra Jamný se účastnil tohoto turnaje poprvé, 
a sbíral zkušenosti na tak velké akci. I tak se ale 
poprali v družstvech nml. žáků s Lukášem Při-
krylem z Blanska o 19. místo ze 40.
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TJ Sokol Florbal
Tradiční akce na ukončení florbalové sezony všech našich oddílů

Florbalový maraton
Již několik let pořádáme ke konci florbalové sezony akci Florbalový maraton. Na tento maraton 
mohou přijít všichni naši hráči, rodiče, bývalí hráči, sponzoři a fanoušci a všichni, kteří se nebojí 
vzít hokejku do ruky a zahrát si florbal. Začínali jsme ve 14.00 hodin postavením hřiště a pořád-
nou rozcvičkou. Pak už se jen hrálo, hrálo a zase hrálo. Dvě družstva proti sobě, která se skládala 
ze všech příchozích. Někteří hráči postupně zapomněli na slíbenou grilovačku i bazén (lepší než 
bazén byla tělocvična, kde jsme naměřili 33,5 stupňů Celsia). Vydrželi jsme hrát a střílet do 19.30 
hodin, takže rekord z minulého roku překonán nebyl. Nicméně se potvrdilo, že florbal v našem 
městě stále táhne děti do tělocvičny ke sportování a zdravému stylu života.
Pár statistických údajů: asi 30 hráčů a návštěvníků, výsledek utkání 77:73, pár nejlepších hlášek: 
„Nemyslel jsem si, že to tady bude tak super.“ „Já ještě nechci střídat.“ „Já už jdu domů – já ještě 
nejdu.“ – věta od jediného hráče, kterou pronesl celkem 5x. Akce se zúčastnili hráči od pěti let do 
„tatínkovského“ věku.

Ukončení sezony
proběhlo na zahradě DDM Strážnice (děkujeme za bezplatný pronájem zahrady). Zhodnotili jsme 
sezonu oddílu přípravky, elévů, mladších a starších žáků. Z úst trenérů zaznělo poděkování odchá-
zejícím hráčům z oddílu starších žáků, kteří pokračují ve florbalu v Hodoníně. Pak už jsme se jako 
správní sportovci bavili průlezkami, houpačkami, hráli líný tenis, fotbal, baskebtal, volejbal, cho-
dili na chůdách, přeskakovali lano, házeli si létajícím talířem, hráli si na schovávanou, honěnou… 
někteří přesto litovali, že si s sebou nevzali „florbalku“ a míček. Mezitím jsme „koštovali“ přinesené 
dobroty,  raut (rolády, sýry, řízky a pečivo). Největší úspěch však u nás slavila objednaná pizza. Ke 
konci byli naše malá přípravka a elévci oceněni zlatými medailemi a všichni jsme si slíbili, že se po 
prázdninách sejdeme opět v tělocvičně u toho malého dírkovaného plastového nesmyslu.

Mezinárodní dětský florbalový turnaj v Brně
Výprava družstva starších žáků čítající patnáct hráčů a dva trenéry se již po několikáté vydala ve 
čtvrtek 20. června na mezinárodní dětský florbalový turnaj Hummel Brno.  Od čtvrtka do soboty 
jsme se postupně utkali s týmy FBC Rokycany, Fat Pipe Florbal Chodov, Bulldogs Brno Orange  
a Sokol Královské Vinohrady. Ze základní skupiny jsme postupovali z druhého místa, bohužel hned 
náš další soupeř v sobotu dopoledne byl nad naše síly. Zkusili jsme si, že se můžeme v naší hře  
a výsledcích porovnávat s většími a silnějšími týmy. Tento turnaj byl rozloučením pro naše hráče 
ročníku 2004, kteří po prázdninách přecházejí do jiného florbalového oddílu.

Vojtěch Studénka

Mistrovství ČR družstev starších žáků
Mladí strážničtí stolní tenisté se na turnaji, kde startovalo 16 nejlepších týmů republiky, rozhodně 
neztratili. Trio, Eda Orel – starší žák prvním rokem, Jindřich Morávek – mladší žák prvním rokem 
a Jaroslav Grabovský – nejmladší žák na turnaji předvedlo bojovný výkon. Dvakrát vyhráli a dva-
krát prohráli, což stačilo na konečné 11. místo z 16 týmů. Nejlépe zabodoval Jindra Morávek (žeb-
říček starších žáků 28. místo), který prohrál v celém mistrovství jen jeden zápas s Karlem Filipem 
(10. místo v žebříčku). 

Mistrovství ČR družstev juniorů
Odchovanec Jiskry Strážnice Radim Morávek získal titul Mistra České republiky v družstvech 
dorostu. Dnes již hájí barvy KST Ostrava. Blahopřejeme… oddíl stolního tenisu. 
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Vzpírání
A je to za mnou!
Letošní vrchol sezony je už minulostí. M. E. veteránů v Rovanie-
mi, ve Finsku. Již po uzávěrce přihlášek bylo zřejmé, že šance na 
dobré umístění jsou mizivé. Na čele byla trojice „neporazitelných“, 
a zbytek mohl jen paběrkovat.
Bylo tomu tak i v závodě. Já skončil na pátém místě, kdy od čtvr-
tého mě dělily tři kilogramy. Jen... Nu což, utěšil jsem se aspoň 
koupí pamětní medaile. Kolega, Jenda Kukučka, se kterým jsem 
cestoval, měl větší štěstí, získal zlato. Sice nebyl sám se sebou 
spokojen, ale konkurence mu dovolila vyhrát. Tak už to chodí... 

Jenda je bývalý prvoligový závodník. 
Do loňska byl členem Slavoje Vyše-
hrad, tedy Pražák, a protože nejezdi-
li na závody a on chtěl, tak jsem ho 
nalákal na Moravu. Tak se stal velmi 
úspěšným kolegou ve zlínském druž-
stvu veteránů. Já jsem vzepřel v trhu 
56 kg, v nadhozu 76 kg. Zatím letoš-
ní maximum. Snad rezerva trošinku 
byla, ale ten přede mnou ji měl taky. 
Vždy si říkám, že na to, že trénuji 
doma v pokoji, tak je to pořád dobré.
Cestovali jsme dceřiným Fordem Ga-

laxy, kde jsme si udělali lůžkovou úpravu. Já odřídil vše tam i zpět. Kolega je totiž o deset let starší, 
tak jsem ho nechtěl trápit. 2 500 km jedna cesta.
Ve stručnosti zatím vše, možná někdy bude doplněk. Na konci června ještě kolo veteránské ligy 
v Brně a hurá… pauza. Ale musí být kratší než loni, neboť příští rok je M. E. v Nizozemí a M. S. 
v Německu, tak se musí makat!!! Děkuji. 

Josef  Vybíral
https://www.youtube.com/watch?v=RwE_CKvr0zA
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Kultura ve městě
Muzejní a vlastivědný spolek 
Vás zve na prázdninové výstavy  
do městského muzea, historického 
sklepení pod muzeem a synagogy. 
Můžete také navštívit Bílou věž 
s krásným výhledem na město. 
V případě zakoupení vstupenky do jakého-
koliv objektu pod správou Muzejního spol-
ku máte automaticky slevu do dalších dvou 
objektů. Sleva má platnost dva dny od za-
koupení první vstupenky. V každém objektu 
získáte se vstupenkou také pamětní razítko. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Ivo Vratislavský
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Národní ústav lidové kultury
So 20. 7. 2019   
Vojenský den 
– 100. výročí bojů 
o Slovensko
Součástí bude bojová ukázka 
z bojů čs. jednotek proti maďar-
ským bolševikům na Slovensku 
v roce 1919, ukázky vojenských 
ležení z doby první světové vál-
ky a prvorepublikového Česko-
slovenska.
Program pro veřejnost od 9.00 
do 17.00 hod.

Ne 28. 7. 2019 
Dožínky ve skanzenu
Oslava sklizně s tradičním do-
žínkovým průvodem. Ukázky 
žňových prací – sečení obilí ko-
sou s hrabicí a žacím strojem, 
mlácení obilí motorovou mlátič-
kou i cepy. Ochutnávka čerstvě 
upečeného chleba a koláčků 
z nové mouky, ale i letní specia-
lity – kvašené okurky. Dožínko-
vý průvod v podání folklorního 
souboru ze Slovácka.
Program pro veřejnost od 9.00 
do 17.00 hod.

Ne 4. 8. 2019 
Hasičská neděle
Z historie do současnosti v podání hasičských sborů z okolí Strážnice a jejich hostů. Představení 
historické i současné hasičské techniky: stříkaček, cisteren, žebříků. 
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.

So 10. 8. 2019 
Pouť ve skanzenu 
Návštěvníci si budou moci v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užít jarmareční pou-
ťové atmosféry – potkat flašinetáře, mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány 
i děti, spoustu stánků s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří.
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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XV. Festival Na vodě
přehrada Lučina 10. srpna 2019
Po roce opět přicházíme s pozvánkou na Festival Na vodě, který se podařilo obnovit 
a letos pokračuje dál. Dalo by se toho o této kulturní akci napsat hodně, ale snad to 
v této chvíli ani není zapotřebí. Snad jenom stručně uvádíme několik bodů k letoš-
nímu ročníku:

- hlavními hosty jsou Pavel Helan, skupina Good Work a zpěvák Gerald Clark z Jižní 
Afriky
- vystoupí účinkující z Čech, Slovenska a Jižní Afriky
- nebude chybět vodní tanec, světelná show a velkolepý ohňostroj
- výtěžek festivalu putuje na podporu humanitárních projektů na misiích v Tanzánii
- celý festival zabezpečuje různorodá skupina mladých lidí bez jakéhokoli nároku na 
odměnu

Věříme, že si na letošním Festivalu Na vodě každý přijde na své. Veškeré informace 
jsou k nalezení na www.festivalnavode.cz .

V druhé polovině prázdnin se na všechny na Lučině těší pořadatelé Festivalu Na 
vodě.
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Na Stage 2
Akce, která je obdobou oblíbené Ex-
hibice v muzice, se pro velký zájem 
zúčastněných mladičkých muzikan-
tů a zpěváků ze ZUŠ Strážnice kona-
la 31. 5. opakovaně v Green Clubu 
KD Strážnice. Tentokrát byla součás-
tí celorepublikové akce ZUŠ Open. 
Opět se předvedli začínající umělci 
v různých hudebních uskupeních 
i v různých žánrech, které dětem 
přináší radost a baví je, a vůbec ne-
musí být součástí školních osnov. 
Bylo vidět, jak mladí hudebníci zís-
kávají na pódiu klubu jistotu, dokáží 
již sami sebe uvádět, okomentovat 
svá vystoupení, dokonce se objevila 
i velmi dobrá a vtipná autorská hu-
dební a textová tvorba. Úžasné bylo 
široké rodinné hudební uskupení, v němž se uplatnili rodiče, děti, strýcové v různě se proměňují-
cích složeních. Muzikantská produkce dětí zjevně přinášela radost nejen jim samotným, ale i jejich 
kantorům ze „zušky“ a také všem přítomným divákům, kteří zcela zaplnili prostor Green Clubu. 
Je vidět, že Strážnice má množství umělecky nadaných dětí, projevují se zde mnohé skryté talenty, 
a určitě se tak do budoucna máme na co těšit.             Olga Floriánová
Foto Olga Floriánová



Muzikál Freddie          Foto Rostislava Svobodová
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Oživené památky
9. června 2019 se konala první akce svého druhu, která chtěla komentovanými prohlídkami i kul-
turním programem přiblížit vybrané strážnické památky místní veřejnosti i širokému okolí. Přes 
vysoké letní teploty byla návštěvnost a zájem o akci značný. Diváci měli možnost se dovědět mnohé 
o židovských památkách, nahlédnout do mikve, zhlédnout krásný taneční projev dívek ze skupiny 

Rut, které tak provedly židovskými svátky 
během roku. V areálu bratrského památníku 
pak jistě všechny oslovil výjimečný divadel-
ník Víťa Marčík s osobitě pojatým předsta-
vením Labyrint světa od J. A. Komenského. 
U Průžkova mlýna si zase díky DDM Stráž-
nice mohli děti i dospělí sami zažít a zjistit, 
jaký proces vede od zrna k mouce, a také si 
pak z mouky zpracovat těsto a upéct z něj 
nějakou dobrotu. Potěšila je při tom muzi-
kou a zpěvem cimbálová muzika Rozsocháč. 

Nakonec se z nejvyššího patra Bílé věže ozvalo troubení Ondry Urbančíka, který tak zahájil loutko-
vé divadelní představení a další zábavný program pro děti ve dvoře Rodinného centra.
Snad se akce líbila, děkujeme, že jste přišli, a budeme se těšit na příští rok, kdy plánujeme podobně 
oživit další strážnické památky.
PODĚKOVÁNÍ
Velmi bychom chtěli za podporu akce poděkovat městu Strážnici a starostce Renatě Smutné, která 
ji také příjemně a reprezentativně zahájila. Za odborné zasvěcené průvodní slovo patří poděkování 
místostarostovi Waltru Bartošovi a Filipu Martínkovi. Za vstřícnost a spolupráci děkujeme Mu-
zejnímu a vlastivědnému spolku Strážnice, především Ivo Vratislavskému, dále Jiřímu Pajerovi, 
Židovské obci Brno, Vítu Hrdouškovi a správci mlýna panu Mikulčíkovi. Za skvělou organizační 
spolupráci patří velké poděkování DDM Strážnice v čele s Romanem Zemánkem a Marií Knit-
lovou, dále pak Rodinnému centru, osobně manželům Bučkovým, a ZUŠ Strážnice, především 
řediteli Petru Jandáskovi a Jaroslavu Cvekovi.
Závěrečné poděkování patří Technickým službám města Strážnice, pod vedením Jaroslava 
Michálka a Ivety Dekařové, za technické zajištění akce i stavební opravu areálu bratrského pa-
mátníku, který teď nádherně „prohlédl“ a může důstojně přivítat návštěvníky začínající turistické 
sezony.                Olga Floriánová
Foto R. Svobodová a O. Floriánová
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Městská knihovna při KD Strážničan
Strážnici navštívil Vlastimil Vondruška
28. 5. jsme v sále kulturního domu přivítali našeho význam-
ného historika a etnografa, jednoho z nejčtenějších českých 
spisovatelů, autora historických románů i populárně na-
učných publikací, Vlastimila Vondrušku.  Akce, pořádaná 
strážnickou knihovnou, byla výjimečná už tím, že tento velmi 
vytížený autor ve svém nabitém kalendáriu Strážnici upřed-
nostnil. Dále také tím, že s ním do Strážnice zavítala i jeho 
žena, Alena Vondrušková, rovněž historička, etnografka i au-
torka mnoha odborných i populárně naučných publikací. Be-
seda s moudrým člověkem přinesla nejen poodkrytí plodné 
autorské tvorby, ale i mnoho moudrých postřehů z historie, 
umění, literatury i života či naší kulturní tradice vůbec. Je 
obdivuhodné, ba až neuvěřitelné, jak pracovitý a plodný autor 
Vlastimil Vondruška je, jak velké množství zajímavých a čti-
vých knih dokázal napsat. Velký počet jeho knih má ve svém 
fondu i strážnická knihovna. Naše knihovnice se Vlastimilu 
Vondruškovi postaraly o práci, když mu je všechny nasklá-
daly v šatně k podpisu, podobně i publikace jeho ženy Aleny. 
Další podpisování knih se uskutečnilo v rámci besedy pro ve-
řejnost. Setkání s manželi Vondruškovými bylo prostě milé 
a obohacující.             Olga Floriánová
Foto R. Svobodová a O. Floriánová



7–8/2019 49

Pasování prvňáčků 
První dvě středy v červnu patřily prv-
ňáčkům. Děti byly za účasti Královny 
a maskota Knišpíka pasovány na čtená-
ře strážnické knihovny, odnesly si domů 
své čtenářské průkazy, jako dárek kníž-
ku „Kde se nosí krky“ a také své první 
vypůjčené knihy. Doufáme, že se dětem 
v knihovně líbilo, a že z nich budou pilní 
čtenáři.

Alena Brhelová a Hana Somrová
Foto Rostislava Svobodová
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Hrátky s pamětí
Další školní rok je u konce a také účastníci kurzu Hrátky s pamětí si budou užívat prázdniny.  
Za svoji snahu dostali nejen diplomy, ale také medaile a již nyní se těší na další úkoly, které si pro 
ně trenér Zdeněk Gloz připraví.             Alena Brhelová a Hana Somrová

Zveme Vás
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Prázdninová půjčovní doba 
Pondělí  8.00–11.00 a 13.00–17.00            Čtvrtek  8.00–11.00 a 13.00–17.00
Úterý  8.00–11.00 a 13.00–17.00           Pátek  8.00–11.00

8.–16. 8 . 2019  ZAVŘENO
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Pořádá kulturní dům Strážničan, 
město Strážnice a další
5. 7. HASIČI – program pro děti,
 Artemis – taneční zábava – ostrůvek
7. 7. Vinetůůů! – divadlo – náměstí
9. 7.  Pirátský rej – park KD
12.–13. 7.   FESTIVAL SLUNCE 2019 – zámecký park
14. 7. PANGEA – The Beatles Revival Band – náměstí
20. 7. Rocková noc – kapela FO3 – Hotařská búda
20. 7. Vojenský den – 100. výročí bojů o Slovensko – skanzen
21. 7. DOSTAVENÍČKO STRÁŽNICKÝCH SOUBORŮ – náměstí
     27. 7.   Country bál – Hotařská búda
     28. 7.   Dožínky ve skanzenu
      28. 7.   Ferrum baví děti i dospělé – náměstí
      2. 8.   SRPNOVÉ ČERVÁNKY V PŘÍSTAVU
       3. 8.   Blues mezi vinohrady – Hotařská búda
       4. 8.   Hasičská neděle – skanzen
        4. 8.   Medová neděle se FČELIČKAMI – náměstí
        10. 8.   Pouť ve skanzenu
         10. 8.   Putování za vínem – Hotařská búda
         10. 8.   GAIA MESIAH – koncert – letní kino
        11. 8.   Svárovanka – koncert – náměstí
17. 8. Roman Dragoun – Progres 2 – Hotařská búda 
 17. 8.   Tlachova svíca – motorest U Cioša
        17.–18. 8.   Strážnická svatomariánská krojovaná pouť
      18. 8.   Huménečko – koncert – náměstí
       24. 8.  Rychlé šípy – divadlo – letní kino
          24. 8.   Zarážání hory – Hotařská búda
         25. 8.   Skamafutra + hosté – náměstí
         25. 8.   Pá, pá prázdniny – zahrada RC
         31. 8.   Rockový kemp – Hotařská búda 
         14. 9.   STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2019 – město
          15. 9.   Strážnické rockové slavnosti – náměstí
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Na září připravujeme
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Inzerce
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Nabízím k dlouhodobému
pronájmu pozemky s vinicí

na svahu kopce Žerotín.

Jedná se o pozemky na LV 4208 
v k. ú. Strážnice na Moravě

č. 3671/44 23 m2 ostatní komunikace
č. 3788 237 m2 orná půda
č. 3789/1 698 m² vinice
č. 3789/2 331 m² vinice
č. 3790 764 m² zahrada

Kontakt pro zájemce:  
Ing. Ota Fuchs

e-mail: ota.fuchs@volny.cz
telefon: 241 715 593

KULTURNÍ DŮM 
STRÁŽNIČAN 
VE STRÁŽNICI

přijme
externí spolupracovníky, 

brigádníky, především na práce 
přestavby sálu KD a na náměstí 

pro pořádané kulturní akce.

 Nástup možný ihned. 

Zájemci, hlaste se v kanceláři 
kulturního domu.
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